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1 BEVEZETÉS 
 
A Demjén Termál Fürdő Kft. érvényes engedélyek birtokában folytatott termálvíz termelésének 
bővítését tervezi. A tervezett tevékenység az összes kitermelt vízmennyiség 179 860 m3/év -
ről 365 000 m3/év-re történő növelése volumenét tekintve meghaladja a 25%-ot, így a 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint jelentős módosításnak minősül. 
 
A kapacitásbővítés, mint tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: „Rendelet”) 3. számú mellékletének 80 b) pontja hatálya alá tartozik - felszín 
alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból, vagy objektumcsoportból, 500 m3 
naptól termál karsztvízből-, azaz a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálati 
tevékenységnek minősül.  
 
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel történt 
egyeztetések alapján, az Engedélyes úgy döntött, hogy a tervezett kapacitásbővítés 
engedélyeztetéséhez új vízre orientált előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását 
kezdeményezi 
 
A jelen engedélyezési dokumentáció tárgya kizárólag a Hegyeskő-völgyi fürdők 
vízellátását biztosító termálkutak kapacitás bővítéséhez szükséges vízmennyiség 
kitermelésének növelésére irányuló kérelem.  
 
2018 júliusában az engedélyes megbízta Társaságunkat a Demjén Hegyeskő-völgyi 
termálkutak tervezett kapacitásbővítéséhez szükséges, vízre orientált előzetes vizsgálati 
dokumentáció elkészítésével. 
A fentieket figyelembe véve, jelen dokumentáció bemutatja a működő termál rendszert, a 
tervezett vízmennyiség növelés hatásait a környezetre, illetve a természetvédelmi értékekre. 
 
Az eredmények alapján a Demjén Termál Fürdő Kft. új környezetvédelmi engedély 
kiadását kéri.  
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2 ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

2.1  Az engedélyezés korábbi lépéseinek rövid összefoglalása 
 
Az engedélyeztetési eljárás menetét az 1. táblázat foglalja össze. 
 

Engedély száma Engedély típusa Tárgya 

19299-   /2009 Vízjogi üzemeltetési 
engedély  

Demjén „Aquavölgy” kültéri medencecsoport 
víztechnológiai berendezései 

15014-9/2012 Vízjogi üzemeltetési 
engedély K-10 hévízkút 

9810-3/2013 Fennmaradási engedély Termál Hotel élmény- és merülő medence vízi 
létesítményei 

2550-4/2014 Szennyvíz kibocsátási 
engedély Demjén, 083/31 hrsz. alatti termálfürdő 

1058-1/2014/VH. 
(14190/2013.) fennmaradási engedély Demjén Termálfürdő bővítés  

Wellness részleg vízilétesítmények 

1394-8/2013 vízjogi létesítési 
engedély K-13 tartalékkút 

204-23/2014. vízjogi létesítési 
engedély tartalékkút bekötés vízilétesítményei 

35500/701-9/2015. Vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása  K-10 és K-13 hévízkutak 

35500/6918-7/2015. Vízjogi üzemeltetési 
engedély  

Demjén Termálfürdő „Barlangfürdő” medencéi 
vízvisszaforgató rendszerei 

1. táblázat: A meglévő engedélyek 
 
 
 

2.2 Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozásának menete 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása a 314/2005 (XII.25.) Kormányrendelet 4. 
számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével és betartásával készült 
el.  
A környezeti hatások meghatározása a hazai előírások és jogszabályok szerint, azoknak 
maximálisan megfelelve került kidolgozásra.   
 
 

2.3 A kérelmező alapadatai 
 
Engedélyes:  Demjén Termál Fürdő Szolgáltató Kft.  
  1224 Budapest, Bartók Béla út 162. 
 
Környezetvédelmi Ügyfél Jele: 102094864  
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2.4 Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője 
 
Neve: AQUIFER Kft. 
Székhelye: 1041 Budapest, Károlyi I. u.21-23. A. ép. I/8. 
Felülvizsgálat végzésére jogosító engedély nyilvántartási száma: 814 / 2003. 
Ügyiratszáma:   79/136/3003 
Tervezők: Davideszné Dömötör Katalin 

okl. hidrogeológus, környezetvédelmi szakmérnök vezető tervező 
      Révi Géza 

 okl. vízgazdálkodási mérnök, vezető tervező, témafelelős 
 
 
2.5 A kérelem tárgya 
 
Az engedélyes Demjén Termálfürdő Kft. szeretné megnövelni a meglévő gyógyvíz 
medencéinek üzemelési idejét, valamint a hidegvizes medencék jelenleg hálózatról történő 
vízellátását saját vízbázisról tervezi megoldani. A tervezett változtatások megvalósításához a 
jelenlegi 490 m3/nap (179 860 m3/év) engedélyezett termelési kapacitás nem elegendő, ezért 
annak emelését, 1000 m3/nap (365.000 m3/év) kitermelés  engedélyezését kéri. 
 
 

3 A HEGYESKŐ-VÖLGYI TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁS ALAPADATAI 
 

3.1 A tevékenység helye 
 
Demjén Egertől 10 kilométerre délnyugatra, Egerszalóktól 5 kilométer távolságra helyezkedik 
el, a Laskó-patak mellett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: Áttekintő térkép 

Termál völgy 
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3.2  A tevékenység rövid ismertetése 
 

3.2.1 Termálvízkutak 
Demjén Termálfürdő és kapcsolódó létesítményei termálvíz ellátását 35500/701-9/2015. ált. 
számon módosított 15014-9/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő K-10 
és K-13 kataszteri számú termálkutak biztosítják. A kutak legfontosabb műszaki adatait az 1. 
táblázat foglalja össze. 
 
 

Kataszteri szám K-10 K-13 

Település Demjén Demjén 

Kút helyi neve I. sz. hévízkút II. sz. hévízút (tartalékkút) 

Létesítési év 2006 2013 

Eov_x (m) 277 804,69 277 833,46 

Eov_y (m) 747 210,25 746 919,35 

Terep (mBf) 172,0 157,47 

Talpmélység (m) 696,5 758 

Szűrő felső széle (m) 687 741 

Szűrő alsó széle (m) 693 749 

Szűrő darab 1 1 

Nyugalmi vízszint (m) +13,15 +24,38 

2. táblázat: Termelő kutak főbb műszaki alapadatai 
 
A kutakkal engedélyezett termelési kapacitás, éves lekötött vízmennyiség 179 860 m3/év, ami 
360 napos üzemmel számolva 490 m3/nap termálvíz felhasználást engedélyez. 
 
3.2.2 Fürdő és gyógymedencék 
 
A fürdő komplexum területén a gyógyvízzé minősített termálvizet hasznosító töltő-ürítő 
rendszerű fürdőmedencék mellett visszaforgatóval üzemelő medencék is üzemelnek. Ezek 
vízigényének (medencék töltő vize, pótvize, szűrőöblítés, lábmosók, zuhanyzók, medence 
takarítás vize) vízbiztosítása a települési közüzemi vízellátó hálózatról történik. 
 

A termálkutakban lekötött, jelenleg rendelkezésre álló gyógyvízmennyiség a töltő-ürítő 
rendszerű gyógymedencék korlátozott idejű üzemeltetését teszik szükségessé.  A közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM 
rendeletben a töltő-ürítő rendszerű medencékre előírt töltő és pótvíz mennyiség biztosítása 
mellett a vízvisszaforgató alóli felmentéssel üzemelő gyógyászati medencék engedélyezett éves 
üzemideje jelenleg az alábbiak szerint alakul: 
 
Kültéri ülőmedencék (I-II medence) 123 napon át (nyári üzemrend) napi 9 órás üzemidővel, 
237 napon át (téli üzemrend) napi 6 órás üzemidővel működik. 
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Kültéri élménymedence 123 napon át (nyári üzemrend) napi 9 órás üzemidővel, 237 napon át 
(téli üzemrend) 6 órás üzemidővel üzemel. 
 
A kültéri sétáló medence csak nyáron üzemel, 123 napon át 9 órás üzemidővel. 
 
A fedett Wellness medencék évente 60 napon át napi 6 órás üzemidővel üzemelhetnek töltő-
ürítő rendszerben a további időszakban visszaforgatóval történő üzemeltetésre elegendő a 
rendelkezésre álló termálvízkészlet. 
 
Az új barlangfürdő Török medencéinek évi 200 napos üzemét teszi lehetővé a jelenlegi 
vízkontingens, napi 7 órás üzemidő mellett. 
 
További termálvíz igény jelentkezik a Barlangfürdő dögönyöző medencéjében. Itt évi 60 napos 
töltő-ürítős üzemmódra elegendő a termálvízkészlet 7 órás napi üzemidővel. 
 
A közkedvelt termálfürdő látogatottsága miatt igény jelentkezik a gyógymedencék 
üzemidejének növelésére, valamint a beltéri wellness részlegben és a Barlangfürdői 
dögönyözőben a teljes évben és üzemidőben töltő-ürítő rendszerű medencék üzemelésére, ezzel 
a gyógyászati szolgáltatás lehetőségének emelésére. 
 
A gyógyvízmedencék üzemidejének növelése a régi kül-és beltéri wellness részlegnél mintegy 
36.000 m3/év, a Barlangfürdő gyógyvízmedencéi és dögönyöző vízellátásánál legalább 65.000 
m3/év többlet gyógyvízigényt jelent. 
 
További gyógyvíz igény jelentkezik a szálloda medencéjében is.  
Így összességében mintegy napi 300 m3 többlet gyógyvíz igény jelentkezik a fürdő területén. 
 
A hidegvizes medencék vízellátását (ivóvíz minőséget igénylő technológiai vízigény 
kielégítése) is tervezi üzemeltető saját vízbázisból kielégíteni, kiváltva ezzel a közműhálózatról 
történő vízvételezést. 
 
A térségi hévízkút fúrások során feltárt rétegösszletek alapján ismert, hogy a területen hidegvíz 
nyerésére alkalmas reménybeli vízadó összlet, rétegvízadó nem áll rendelkezésre, így a 
visszaforgatóval üzemelő medencék vízigényének kielégítésére hidegvizes rétegvízadó kút 
fúrására, ebből történő vízellátás biztosítására a területen nincs lehetőség. 
 
Ezért üzemeltető ezen vízigény kielégítését is saját vízbázisként a meglévő termálvíz kutakból 
tervezi kielégíteni a megfelelő vízminőség biztosítását célzó víztisztítási technológia 
kiépítésével. 
 
Ehhez a vízmennyiséghez a meglévő termálkutak víztermelésének további növelése szükséges. 
 
A termálfürdő visszaforgatóval üzemelő medencéinek vízigénye jelenleg a hatályos vízjogi 
üzemeltetési engedélyek alapján: 
 
Demjén Aquavölgy kültéri medencecsoport üzemeltetésének vízigénye 19299-10/2009. számú 
vízjogi üzemeltetési engedély alapján 62,0 m3/nap. 
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Demjén Termálfürdő Barlangfürdő vízvisszaforgatóval üzemelő medencéinek vízigénye 
35500/6981-762015. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján legalább 50 m3/nap, de 
ez a vízmennyiség valamennyi medence teljes üzemidőben történő üzemeltetését nem teszi 
lehetővé, időnként egyes medencék váltott üzemű üzemelése szükséges. Itt az üzemelési 
tapasztalatok szerint a vízigény növelése indokolt, további 30 m3/nap értékkel . 
 
További vízigény jelentkezik még a Hotel visszaforgatós medencéjénél (9810-3/2013. számú 
vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel), valamint a beltéri wellness részleg hidegvizes 
visszaforgatós medencéjének vízellátásához (1058-1/2014./VH. számú fennmaradási engedély 
alapján üzemel. Ezek együttes vízigénye mintegy 10 m3/nap. 
 
Az ismertetettek alapján minimum 150, fejlesztési lehetőségeket is figyelembe véve mintegy 
200 m3/nap ivóvíz minőséget kielégítő technológiai vízigénnyel kell számolni a medencék 
üzemeltetéséhez. 
 
Így a meglévő kutak jelenlegi 490 m3/nap (179 860 m3/év) engedélyezett termelési 
kapacitásának emelését, 1000 m3/nap (365.000 m3/év) kitermelésének  engedélyezését kéri a 
kutak üzemeltetője, ami ~500 m3/nap, az ismertetett 300 +200 m3/nap többlet vízigény 
figyelembe vételével. 
 
3.2.3 Használtvíz elhelyezés 
 
A termálfürdő töltő-ürítő rendszerű kültéri medencéinek használtvíz kibocsátására vonatkozóan 
2550-4/2014. sz. adott ki szennyvíz kibocsátási engedélyt az Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi és Természetvédelemi Felügyelőség. 
A medencékből túlfolyó használtvíz 103,6 fm hosszú Ø 110 KPE vezetéken jut előbb földmedrű 
vízelvezető árokba, végül a Laskó-patakba. 
 
A barlangfürdő használtvize a 35500/6918-7/2015. határozat szerint részben a demjéni 
közcsatorna hálózatba, részben pedig a Demjén Község Önkormányzata tulajdonában lévő 096 
hrsz-ú árokba kerül elvezetésre. 
 
A beltéri wellness medencék használt vizének befogadója pedig a Demjén 096 helyrajzi számú 
vízelvezető árok. (1058-1/2014/VH. (14190/2013. Határozat) 
 
Termál Hotelben keletkező szennyvizek, használtvizek a 9810-3/2013.sz. határozat szerint, a 
csatornahálózatba kerülnek. 
 
A Demjén Hegyeskő-völgyi termálvíz hasznosítás legfontosabb elemeinek területi 
elhelyezkedését a 2. ábra mutatja.  
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2. ábra: A termálvíz hasznosító rendszer fontosabb elemeinek területi elhelyezkedése 
 
 

3.3 A kitermelt víz 
 
3.3.1 A kitermelt víz mennyisége 
 
Az alábbi két grafikon a termál kutak termelésének alakulását mutatja az elmúlt 10 éves 
időszakra éves illetve havi felbontásban. Látható hogy a termelés 2008-2011 években 
folyamatosan nőtt, majd 2012 évben időszakosan csökkent. 2013-tól 180.000 m3/év körül 
állandósult a kitermelt termálvíz összes mennyisége, ami összhangban van az érvényes 
üzemelési engedéllyel. 
 
A termelés 2/3 részét az újabb, a fürdő létesítményeihez közelebb elhelyezkedő K-13 sz. kút 
adja, míg a maradék 1/3-ot a K-10 sz.kútból termelik. 
 
Áttekintve a termelés havi megoszlását a termelés mennyisége csak kismértékben mutat 
szezonális ingadozást. 
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3. ábra: A Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak éves termelése 2008-2017 

 
 
 

 
 

4. ábra: A Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak havi termelése 2008-2017 
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3.3.2 A kitermelt víz minősége 
 
A Hegyeskő-völgyi termálvíz nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény fluoridos, kénes 
gyógyvíz, melynek jelentős a vas és kovasav tartalma. 
 
A vízminták leggyakrabban vizsgált általános vízkémiai komponenseinek koncentrációját 
összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy jellegzetes különbségek mutatkoznak-e a két kútból 
illetve a K-10 sz. kútból különböző időpontból származó vizek között. Ennek szemléltetésére 
csillag diagramon ábrázoltuk a vizekre legjellemzőbb négy-négy kation, illetve anion 
mennyiségét mgekv/l-ben kifejezve. 
 
Az 5. ábra a két kút vízminőségét hasonlítja össze. Jól látható hogy a két termálkút vízminősége 
azonos. 

 
 

5. ábra: A Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak vízminőségi jellegdiagramja 
 
A 2006-ban létesített K-10 kút esetében megvizsgáltuk, hogy a közel 10 éves üzemelés okozott-
e változást a kitermelt hévíz minőségében. Ehhez az építéskori vízminőségi adatokat vetettük 
össze egy 2016 évben készült részletes kémiai elemzés eredményeivel. A 6. ábrán látható hogy 
a kút vízminősége jellegében változatlan. 
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6. ábra: A K-10 katsz. termálkút vízminősége 2006 és 2016-ban 

 
 
Az alábbi táblázatokban néhány rendszeresen mért vizminőségi komponens értékét foglaljuk 
össze a 2006-2017 időszakra. 
 

 
  2006.07.08 2012.11.26 2015.12.09 2016.02.02 2016.10.19 2017.12.18 

pH   6.50 6.50 6.66 6.30 6.57 6.450 
vezetõképesség µS/cm 880 933 904 850 883 874 

KOIps mg/l 3.4 2.8 2.1 2.5 2.6 3.4 
ammónium mg/l 0.52 0.70 0.57 0.58 0.64 0.76 

nitrit mg/l <0.02 nd <0.02 <0.02 0.040 <0.02 
nitrát mg/l <0.1 nd <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
klorid mg/l 15 37 25 21 24 24 
szulfát mg/l 43.0 33.0 8.8 36.0 38.0 45 

Összes lúgosság mmol/l 9.8 9.8 9.0 9.6 9.4 9.200 
Összes keménység mg/l CaO 244 253 232 234 252 220.000 

Fe mg/l 1.33 0.11 0.15 <0.05 4.80 3.20 
Mn mg/l 0.1 <0.02 0.01 <0.02 0.02 0.02 

3. táblázat: K-10 kút vízminősége 2006-2017 
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  2013.08.07 2015.12.01 2017.12.12 
pH   6.50 6.40 6.400 

vezetõképesség µS/cm 860 913 927 
KOIps mg/l 3.2 6.0 4.2 

ammónium mg/l 0.51 0.57 0.69 
nitrit mg/l <0.02 <0.02 0.03 
nitrát mg/l <0.1 <0.1 <0.1 
klorid mg/l 21 22 32 
szulfát mg/l 37.0 <25 54 

Összes lúgosság mmol/l 9.5 9.5 10.200 
Összes keménység mg/l CaO 245 251 234.000 

Fe mg/l 0.82 0.08 0.05 
Mn mg/l 0.0 0.02 0.02 

4. táblázat: K-13 kút vízminősége 2013-2017 

 
3.3.3 A kitermelt víz hőmérséklete 
 
Mindkét kút kifolyó vízhőmérséklete 66-67 oC. A kifolyó víz hőmérséklete az elmúlt bő 10 
éves termelési időszak altt érdemben nem változott. Az üzemeltető által havi gyakorisággal 
mért adatokból szerkesztett grafikon a 7. ábrán látható. 
 

 
 

7. ábra: A Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak kifolyóvíz hőmérséklete 2006-2018 
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4 JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 
 
A fejezet az alábbi források felhasználásával készült el: 

- Magyarország kistájainak katasztere (MTA 1990.) 
- Magyarország földtani térképe M=1:100000 (CD, MÁFI 2005.), MÁFI web-en elérhető 

térképei 
- AGROTOPO térképsorozat (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete) 
- Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (KvVM 2010.) 
- Vízrajzi Évkönyv (VITUKI 2011.) 
- Magyarország M=1:10000 topográfiai térképsorozat (FÖMI) 
- MEPAR 2012. adatai 
- Magyarország földrengés- veszélyeztetettségi térképe (GeoRisk Földrengéskutató Intézet 

2012.) 
 
A vizsgált vízbázis észak-magyarországon,  a Mátra és a Bükk lábánál, Egertől DNy-i irányban 
12 km-re található (8. ábra).  

 

 
 

8. ábra: A vizsgált terület környezete 
 

4.1  Domborzat 
 
A vizsgált terület 126-480 m közötti tengerszint feletti magasságú, enyhén D-DNY-nak lejtő 
hegységelőtéri dombság. A Bükkhöz forrt hegylábfelszín közel É-D-i futású völgyekkel erősen 
felszabdalt, völgyközi hátakra tagolt. Az átlagos vízfolyás sűrűség 5 km/km2 feletti. A relatív 
relief átlagos értéke 70 m/km2. 
A DNy-i kitettségű lejtők nagymértékben erózióveszélyesek. 
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4.2 Éghajlat 
 
Demjén tágabb környezete mérsékelten meleg-mérsékelten száraz éghajlatú. A napsütés évi 
összeg meghaladja az 1900 órát, az évi középhőmérséklet 16-17 oC körül alakul. 
Sokévi átlagban évente kb. 630 mm csapadékkal számolhatunk, ebből vegetációs időszakra 380 
mm jut. Átlagosan 40-45 hótakarós nap van a téli félévben, az átlagos max. hóvastagság 16 cm. 
Az ariditási index 1,10-1,13. 
Leggyakrabban ÉNy-i és DK-i szél fúj, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. 
 

4.3  Területhasználatok 
 
A vizsgált terület nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll, jellemzően szőlős és szántós 
műveléssel. 
 

4.4  Geológiai adottságok 
 
A terület földtani felépítését az engedélyezési dokumentációkhoz kapcsolódó vízbeszerzési 
szakvélemények többször, több helyen részletesen ismertetik, így ezt a fejezetet adekvát 
módon, a környezeti hatásvizsgálat igényeihez igazodva tárgyaljuk. 
 
A Bükk a Borsodi nagyszerkezeti egységnek a fiatal medenceüledékek közül tektonikusan, 
szigethegységként kiemelt darabja a Darnó-zóna és a Középmagyarországi-zóna közötti térben. 
A Bükk-hegységet felépítő triász rétegeket mészkő, valamint márga, pala és vulkanikus kőzetek 
adják, különféle vastagságban. A mészkövek képviselik a legnagyobb tömeget, a triász rétegek 
több mint 50%-át teszik ki. A triász teljes vastagsága 2000-2500 m körüli. A bükk-hegységi 
kibúvások kivételével a tároló triász kőzet fiatalabb korú üledékkel fedett, délkelet felé 
fokozatosan süllyed. 
 
A regionális földtani képet az alábbiakban a vizsgált hévízkutak lokális környezetére vonatkozó 
ismeretek kiemelésével pontosítjuk. 
 
4.4.1 A vizsgált terület általános földtani jellemzői 
 
A Demjéni hévízkutak környezetében a felszínen miocén korú riolittufa található. A MÁFI 
fedett földtani térképének kivágata a 9. ábrán látható. 
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9. ábra: Demjén térségének fedett földtani térképe (MÁFI 2005.) 

 
A földtani felépítés röviden a következő: 
 A triász aljzataként ismert paleozóos képződmények csak a Verp-1 fúrásból ismertek, a 

2500 m alatt feltárt fekete mészkövet, mészmárgát a Nagyvisnyói Mészkő Formációba 
sorolták. 

 Az alaphegység a DNy-i Bükkben triász és júra kőzetekből áll. A legidősebb 
képződményei az Ablakoskői Formáció (homokkő, lemezes mészkő), melyet csak 
fúrások tártak fel. A Bükkben máshol a felszínen lévő középső triász anizuszi Hámori 
Dolomit Formáció kőzeteit a vizsgált területünkhöz közel több szerkezetkutató fúrás 
(Verpelét, Demjén, Szihalom, Eger) is feltárta. 

o A ladini emelet elején vulkáni működés volt (Szentistvánhegyi Metaandezit 
(porfirit) Formáció, de a területünk ÉK-i részén ez már csak nyomokban van 
meg. 

o A ladini emelet közepén nagyvastagságú, jól karsztosodó mészkő (Bervai 
Mészkő Formáció) keletkezett, Egerszalók – Demjén körzetében ezt a 
képződményt a kőolajkutató fúrások tárták fel. Ennek fedője a karni-nóri korú 
Felsőtárkányi Mészkő Formáció, melyet a Bükk előtéri fúrások tártak fel. (Alsó 
része közepesen karsztosodik, felfelé a karsztosodottság csökken.)  

o A DNy-i Bükkben a legnagyobb felszíni elterjedésben a Bükk-fennsíki Mészkő 
Formáció 1000 m-t is elérő vastagságú, kiválóan karsztosodott képződményei 
találhatók. 
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o A Bükkben a késő-dogger – malm korú jura képződmények közvetlenül a felső-
triászra települnek. Legalul a Bányahegyi Radiolarit Formáció található, erre a 
Lökvölgyi Formáció agyag-és aleuritpalája települ, majd a Vaskapui Homokkő 
Formáció. Általános elterjedésű a mészkő és agyagpala rétegek váltakozásából 
álló Mónosbéli Formáció. A jura üledékeket az előtéri fúrások (Mezőkövesd, 
Mezőnyárád, Egerszólát) tárták fel. 

 
Az alaphegység szerkezetföldtani viszonyait az 5. ábra szemlélteti. 
 

 
10. ábra: Demjén térségének szerkezet földtani térképe 

 
 Az eocén képződmények diszkordanciával települnek az alaphegységen. Szárazföldi 

környezetben ülepedett rétegek a területünktől ÉK-re találhatók. Erre az üledékre, vagy 
közvetlenül a triász alaphegységre világosszürke mészkő, mészmárga települ 
(Szépvölgyi Mészkő Formáció). Felszínen a vizsgált területünktől ÉNy-ra fordul elő, a 
Demjén K-11-es kút legfelső, legjobb vízadó szakasza erre a rétegre van szűrőzve a 
teljes szelvényű fúrás alapján készült geológiai leírás szerint. (A vizsgálati területünkön 
a MÁFI 1988-as térképe szerint az eocén 50m vastagságúra becsülhető, de dél felé a 
vastagság növekszik.) 
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 Az eocén lithothamniumos mészkőre felső-eocén – oligocén márga, mészmárga (Budai 
Márga Formáció) települ. A területünk ÉK-i részén a felszínen is megvan, Demjén, 
Eger, Egerszalók térségében sok fúrás feltárta. Erre sok helyen a Tardi Agyag Formáció 
rakódott. Erre agyagmárga települt (Egri Formáció), a felszín alatt a területünkön sok 
fúrás harántolta. Ezt az oligocén végén az Andornaktályai Formáció homok, aleurit, 
agyag tartalmú rétegei fedik be. (Az oligocén törmelékes összlet vastagságát a területen 
a MÁFI 1988-as térképe szerint 400-500 m vastagságúra becsüljük, de a tervezett kúttól 
keletre akár az 1.000 m-t is elérheti.) 

 A neogén képződmények a miocén alsó riolittufával (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) 
kezdődnek, majd – üledékhézag után – a Felnémeti Riolittufával folytatódnak. (A 
miocén riolittufa képződményeit a fúrás környezetében 700-800 vastagra becsüljük a 
MÁFI 1988-as térképe szerint, de DK felé akár az 1.000 vastagságot is meghaladhatja.) 

 A pannon képződményeket agyagmárgás aleurolit, márga, mészmárga (Csákvári 
Agyagmárga Formáció) képviseli, de homokos képződmények is megjelenhetnek a 
tervezett kút rétegsorában. A pliocén és pleisztocén során agyag, márga, homok 
felhalmozódás történt, együttes vastagságát 500-600 m-re becsüljük.  

 A holocénben a felhalmozódás minimális. 
 
A szerkezeti elemek a karsztos vízmozgás lehetőségeit teremtik meg. A legfontosabb azon 
időszakok meghatározása, amikor a mészkövek a felszínen voltak és karsztosodhattak, majd 
mélyre süllyedve a vízmozgás ezekben a karsztos litoklázisokban történt.  
A mai felfogás szerint az agyagpala alatt a mészkőösszlet folyamatosnak tekinthető, vízvezetés 
szempontjából egységes szerkezetet képez. 
Valószínűleg a késő-pannonban alakult ki (vagy újult fel) az a KÉK-NyDNy-i balos 
transztenziós rendszer, mely a Vatta-Maklári-árok jelenlegi szerkezetét is megszabja. A 
hegység központi része a negyedkorban is jelentős mértékben – több száz m-t – emelkedett, 
tovább növelve a karsztosodottság mélységét. 
A jelenkori, nyíltkarsztos analógiák alapján a legintenzívebb karsztosodás a felső néhány 10 m-
ben történt meg, ez alatt a karsztosodottság mértéke bár csökken, 200-300 m vastagságig igen 
jelentős. 
A pretercier időszak vetőkkel tagolt, változatos domborzatú felszínét a 10. ábrán szemléltetjük. 
A terület szerkezete bonyolult, vetőkkel törésekkel szabdalt. A legtöbb vető egyben az 
alaphegység fő törésvonala. Az alaphegység szerkezeti kialakulása az alpiausztriai orogén 
időszakra tehető. Erre transzgrediál az eocén tengerelöntéshez kötődő üledéksor, amely az 
ekkorra már kialakult triász karsztosodott felszínt borítja, mintegy lepelként, néhány 10 méter 
vastagságban.  
 

4.4.2 A vizsgált terület lokális földtani jellemzői 
 
Mindkét kút vízadó rétege felső–eocén korú repedezett mészkő. A kútkörnyezetek lokális 
földtani jellemzőit a K-10 kút fúrási rétegsora (11. ábra) szemlélteti. 
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11. ábra: Pretercier időszak vetőkkel tagolt felszíne Demjén térségében 

 

 
12. ábra: Hegyes-kő völgyi K-10 jelű hévízkút rétegsora (forrás: SMARAGD-GSH Kft.) 
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4.5  Vízföldtani adottságok 
 

4.5.1 Felszíni vizek 
 
A vizsgált területen folyó Laskó-patak Heves megyében, a Bükk-vidék területén ered és a 
Tisza-tóba torkollik. Öt jelentősebb mellékvíz táplálja és több kisebb vízfolyás folyik bele. A 
patak Egerszalóktól északra keresztülfolyik a rajta kialakított, felduzzasztott vizű Laskóvölgyi-
víztárolón, majd tovább folytatja útját dél felé. 
 
A Laskó-patak a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (VGT) Bükk és Borsodi-Mezőség tervezési 
alegységhez tartozik.  
A VGT2 eredményeiből az alábbi két ábrán a terület felszíni vizeibe történő 
szennyvízbevezetéseket és a szennyvízbevezetések hatásának értékelését mutatjuk be. 
 

 
 
13. ábra: Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések a Bükk és Borsodi-Mezőség alegység 

területén 
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14. ábra: Szennyvíz bevezetések hatásának értékelése, Bükk és Borsodi-Mezőség alegység 
 
Laskó patak középső szakasza –Demjén térsége- ökológiai állapotának eredményei a VGT2 
alapján, biológiai állapot tekintetében mérsékelt, fizikai–kémiai jellemzők szerint jó. 
 
 
4.5.2 Felszín alatti vizek 

4.5.2.1 Tágabb környezet, a Bükki termákarszt 
 
A vizsgált térség karsztvízszintjeinek értékelése az 1992 óta folyamatosan működő Bükki 
Karsztvíz Észlelő Rendszer (BKÉR) adatainak alapján lehetséges. A karsztvízrendszer 
összefüggőségéről számos szakmai vita bontakozott ki, azonban a térség hidrodinamikájának 
áttekintő ismeretéhez szükséges egy mértékadó potenciálkép meghatározására. Erre 
vonatkozóan a BKÉR rendszer szakmai irányítója Dr. Lénárt László a 15. ábrán látható vízszint 
térképet adta meg. 
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15. ábra: A Bükk jellemző vízszint térképe az Nv-17 mérőhely maximum vízszintje idején 
 

4.5.2.2 A vizsgált kutak lokális környezete 
 
A Bükk-hegység vízháztartását alapvetően a magasan fekvőnyílt karsztos területeken történő 
beszivárgás, és a mélyebb területeken történő természetes és mesterséges megcsapolások 
jellemzik.  
A vizsgált hévízkutak a Bükk nyugati előterében találhatóak, így a jellemző regionális karsztvíz 
áramlási irány K-ÉK-i. 
A Demjén térségében hat hévízkút található, a kutak a legfontosabb hidrogeológiai jellemzőit 
(a vízföldtani napló alapján) az 5. táblázatban közöljük. Minden kút a triász-eocén határon lévő 
karsztosodott mészkő összletre lett szűrőzve, ahol nehéz szétválasztani, hogy az eocén, vagy a 
triász képződmény a vízadó összlet, vagy a kettő együtt. 
 
 

Kút jele, száma Ép. év 
Terep-
szint 
[mBf] 

Talp 
[m] Szűrő [m] 

Nyug. 
nyomás 
[m] 

Nyug. 
vízszint 
[mBf] 

Talphő 
[°C] 

Kifolyó 
víz 
hőmér-
séklete 
[°C] 

Egerszal. De-42 1961 160,5 403 397-403 +19,2 179,2 68,9 65,0 

Egerszal. De-42a  158,1 425,7 425 +22 180,1 72,0 68,0 

Demj. K-10 2006 172 690,5 687-693 +13,7 185,7 67,9 66,7 

Demj. K-11 2008 148,8 951 845-951 +28,9 177,7 68,3 66,3 
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Demj. K-12 2010 160,0 1515 1419-
1485 +24,3 184,3 81,4 73,0 

Demj. K-13 2013 157,5 758 742-750 +24,4 181,9 67,1 66,7 

5. táblázat: Demjéni hévízkutak legfontosabb műszaki adatai 
 
A táblázat adataira alapozva újraértékeltük a karsztvízszint térkép kutakkal érintett részét. A 
kapott vízszint térképet a 16. ábra mutatja. Látható hogy az utóbbi pár évben létesített kutak 
nyugalmi vízszint adatai alapján Demjént térégében lokális vízdomb feltételezhető. 
 

 
16. ábra: Mért karsztvízszint Demjén térségében  (mBf) 

 
A Bükk-hegység termálvízrendszere némi hasonlóságot mutat a Dunántúli középhegység 
termálvíz rendszerével. A magasan beszivárgó csapadékvíz, nagy mélységbe lejutva és itt 
felmelegedve mesterséges megcsapolásokkal (mélyfúrású kutak) nyomás alatt jut a felszínre. 
Az 5. táblázatból jól látható, hogy a szűrőzött szakaszok igen eltérő mélységben találhatóak, 
ennek ellenére a talphőmérséklet és a kifolyó vizek hőmérséklete saját rendszerükben 
egymáshoz nagyon közeli értékűek, ill. az útjuk során mindössze 1,2-4 °C-t hűlnek, kivéve a 
K-12-es kutat, ahol a hűlés a 8 °C-t meghaladja. 
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4.5.2.3 Meglévő termálvíz termelések Demjén térségében 
 
 
Az 5. táblázatban bemutatott kutak mindegyike gyakorlatilag folyamatosan üzemelő termálkút.  
A térség hévíztermelése 2004-2008 időszakban intenzív növekedést mutatott, ezután néhány 
évig 1.000.000 m3/év érték körül mozgott, majd a 2015-2017 időszakban ismét növekvő 
tendencia tapasztalható .A termelés 75%-át az egerszalóki kutak, főként a K-7 katsz. kút adja. 
A 17. ábra a vízgyűjtő gazdálkodási tervek (VGT és VGT2) valamint a hatósági (OSAP) 
adatszolgáltatások alapján mutatja a térség hévíztermelésének alakulását. 
 

 
 

17. ábra: Hévíztermelés Demjén térségében  2004-2017 
 

4.5.2.4 Meglévő termelések hatása a térség karsztvízszintjére 
 
A Hegyeskő-völgyi K-10-es kúton az üzemeltető rendszeresen méri az üzemi és nyugalmi 
nyomást (vízszintet). A 18. ábrán a nyugalmi nyomás változása látható a 2008-2017 időszakra. 
Az ábrán látható mérések valamint a Geo-Log Kft. 2016 évi kútvizsgálati mérése a térségben 
0,05 Mpa körüli nyomáscsökkenést – azaz 5 m-es vízszintsüllyedést – jeleznek. 
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18. ábra: K-10 kút nyugalmi nyomása 
 
 
 
A tervezett termelés növelés várható hatásának vizsgálata a térség termálvízföldtani 
modelljével történt. A függelékben bemutatott kalibrált modell az előrejelzésre vonatkozó 
szimulációs számítások mellett alkalmas a jelenlegi termelt állapot értékelésére is. Az alábbi 
két ábrán a jelenlegi termelt állapotra vonatkozó számítási eredmények láthatók.  
A térség termálkútjai gyakorlatilag folyamatosan termelnek, így napjainkra a 16. ábrán látható 
állapothoz képest egy depresszionált vízszint alakult ki. A 19. ábrán az ismert tényleges 
termelések hatására 2018-ra kialakuló, számított, termelt karsztvízszint látható, míg a 20. ábra 
számított depressziót mutatja. 
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19. ábra: 2017 évre számított, termelt karsztvízszint (mBf)  

 
  

http://aquifer.klikklap.hu/
mailto:aquifer.kft@aquifer.hu


Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak tervezett kapacitásbővítésének  
előzetes vizsgálati dokumentációja* 2018 

 

                                               1041, Budapest, Károlyi I. u. 21-23. A/8  *  Tel.: 215-8068, e-mail: aquifer.kft@aquifer.hu 
  

28 

 
20. ábra: A jelenleg ismert termelésekkel számított vízszintsüllyedés (m)  

 
 

4.6  Jellemző élőhely típusok 
 
4.6.1 Növényzet 
Általánosságban elmondható, hogy főként erdőssztyepp-erdők boríthatták a tájat, helyenként 
sztyeppjellegű füves élőhelyekkel mozaikolva. A Bükkalját napjainkban is intenzíven művelik, 
a jobb termőképességű területeket szőlők, szántók, legelők és gyümölcsösök foglalják el. 
Ugyanakkor az Alföldön egykor elterjedt pannonikumi vegetációnak a Bükkalján még 
megtalálhatók izolált foltjai. Ennek a zónának jellemző és tömeges vagy gyakori növényei a 
cseplesz meggy (Prunus fruticosa), törpemandula (P. tenella), magyar zergevirág (Doronicum 
hungaricum), piros kígyószisz (Echium maculatum), hengeres peremizs (Inula germanica), 
bugás macskamenta (Nepeta nuda), macskahere (Phlomis tuberosa), bozontos és hosszúlevelű 
árvalányhaj (Stipa dasyphylla, S. tirsa). Ritkaság a csajkavirág (Oxytropis pilosa), gór 
habszegfű (Silene bupleuroides), bugás veronika (Pseudolysimachion spurium). Egykor Eger 
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környékén élt a tátorján (Crambe tataria) és az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum). 
A Bükkalja 250 m tszf. magasságot meghaladó területein a cseres-tölgyesek uralkodnak, 
melyek egy része erdőssztyepp-elemekben gazdag, más része mészkerülő jellegű. Potenciális 
termőhelyeiket sok helyen telepített fenyvesek, akácosok vagy legelők foglalják el. A 
meredekebb völgyek aljában gyertyános-tölgyes erdőket is találunk. Napjainkra a vizes 
élőhelyek egy része degradálódott, illetve termőhelyeiket szántók és telepített nemesnyárasok 
foglalják el. Inváziós fajként jelentkezik növekvő térfoglalásával a selyemkóró. 
 

4.6.2 Állatvilág 
A hegység állatvilágát általánosságban a Mátraerdőre jellemző sajátosságok határozzák meg.  
Jellemzőek az őzek, gímszarvasok, vaddisznók. 
 
Többi hegységünkhöz viszonyítva a Bükk főként háborítatlan madárvilágával tűnik ki. Nehezen 
hozzáférhető, öreg erdeiben még fészkel az uhu, a kis kuvik, a törpe-, a parlagi- és a rétisas, a 
kis- és a kerecsensólyom. Az énekesek közül az utóbbi két évtizedben újra gyakoribb lett a 
holló, nem ritka a vízirigó és jégmadár. A Bél-kő és a Szarvaskői-szoros ritka énekese a bajszos 
sármány. A Bükkalja és a Déli-Bükk nedves völgyeit kísérő erdőkben fészkelő fekete gólya az 
alföldi árterekről „szorult föl” idáig. 
 
A kétéltűek közül az alpesi gőte, a halak köréből a szivárványos pisztráng és bennszülött bükki 
alfaja, az Unger pisztrángja, valamint a magyar márna, a gerinctelenek közül a ritka fűrészlábú 
szöcske, a magyar tarsza (szöcskeféle), az északi gyökérrágó lepke, a havasi cincér, a kárpáti 
kékcsiga és az óriás meztelen csiga érdemel említést. Kács, Latorút és Mónosbél langyos 
forrásainak melegkedvelő maradvány-puhánya a fekete csiga. 
 

4.7 Talajok 
 
A vizsgált terület tágabb környezetében főként a harmadidőszaki üledékeken képződött 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, a szintén harmadidőszaki vagy lösszel kevert üledékeken 
helyenként andezit- és riolittufán kialakult barnaföldek, továbbá a nyirokszerű tarka agyagon 
képződött csernozjom barna erdőtalajok találhatók. 
 
 
4.8  Levegő 
 
A vizsgált területhez legközelebbi légszennyezettség mérőállomás Egerben található. A 
városias környezetben lévő állomás mérési adatai a természet közeli környezettel jellemezhető 
vizsgálati területünkön nem tekinthetők relevánsnak. 
Jelentős légszennyező pontforrás hiányában a területen a légszennyező anyagok koncentrációja 
elmarad az immissziós határértékektől. 
A rendszer már engedélyezett üzemeltetésének a levegőre gyakorolt hatása semlegesnek 
mondható. 
 
 

4.9 Sajátos táji adottságok 
 
A vizsgált terület környezetére kivételes természeti adottságok, gazdag természeti örökség, 
kiemelkedő táj- természeti értékek jellemzők. A természeti és épített táji értékek jelentős 
turisztikai vonzerőt képviselnek, védelmük az élő és a megújuló természeti erőforrások 
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érdekében fontosak. A megőrzött természeti környezet az itt élők és az ide látogatók részére is 
megteremti a „testi- lelki harmónia” (Cooper), a rekreáció és egészség turizmus alapjait.  
 
 
4.10 Földrengés- érzékenység 
 
A GeoRisk (Mónus-Tóth-Zsíros-Győri) térképe alapján a terület földrengés veszélyeztetettségét 
jellemző horizontális gyorsulás  ~ 1,2 m/s2 . Magyarország területén a szélső értékek: ~ 0,4-1,5 m/s2 .  
Legutóbb 2013-ban voltak Magyarországon nagyobb erejű földrengések. Ezek egyike a 2013. 
április 23-i 4,7-es erősségű volt Erdőtelek térségében.  
 

 
21. ábra: Szeizmikus zónatérkép 
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5 A BŐVÍTETT KAPACITÁSÚ ÜZEMELÉS ALATT VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI HATÁSOK  

 

5.1  Talajra gyakorolt hatás 
 
A hévízkutak bővített kapacitású üzemelése közben, normál üzemmód mellett a talaj nem 
károsodhat. A termálvíz továbbítására illetve a használtvíz elvezetésére szolgáló vezetékeket a 
műszaki biztonsági szabályzat előírása szerint rendszeresen ellenőrzik. 
 
A tevékenység kapacitás bővítésének nincs hatása a talajra. 
 
 

5.2  Felszíni  vízre gyakorolt hatás 
 
A bővített hévízfelhasználás eredményeként keletkező többlet használtvíz  nagyrésze továbbra 
is a helyi csatornahálózatba kerül. A Laskó-patak egyedül a kültéri medencék használtvizének 
a másodlagos befogadója, ezek vízfelhasználása azonban érdemben nem nő.   
A hévízkutak bővített kapacitású üzemeltetésének a felszíni vizekre gyakorolt hatása 
semlegesnek tekinthető. 
 
 

5.3 Felszín alatti vízre gyakorolt hatás 
 
 
A hévíz termelő kutak üzemelésének a talaj- és porózus rétegvízre gyakorolt hatása nem 
releváns. 
 
 
A kapacitás bővítés karsztvízkészletre gyakorolt hatást a korábban meghivatkozott, és a 
függelékben csatolt, FEFLOW programcsomag alkalmazásával elkészített vízföldtani modellel 
vizsgáltuk.  
 
5.3.1 Várható többlet depressziós hatás 
 
A tervezett többlet termálvíz kivétel két termelőkúttal, egy közös hidrogeológiai egységből 
(rezervoárból) történik. A tágabb környezetre gyakorolt hatás szempontjából a két kút 
elhelyezkedése olyan közeli hogy lényegében bármelyiből termeli ki az üzemeltető a környező 
kutakra azonos hatást gyakorol. 
Az üzemeltető kérésére a hatásvizsgálati számításokhoz az engedélyeztetni kívánt 1 000 
m3/nap, 365 000 m3/év termelést a két kút között az alábbiak szerint osztottuk meg:  
   
  K-10 kút: 200 m3/nap, azaz 73.000 m3/év 
  K-13 kút: 800 m3/nap, azaz 292.000 m3/év 
 
A 22. ábrán a jelenlegi termelt állapotot jellemző vízszint és a termelés növelés hatására 
kialakuló termelt vízszint különbség térképét, azaz a termelés növelés többlet depressziós 
hatását mutatjuk. 
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22. ábra: A tervezett termelés növelés többlet depressziós hatása (m) 

 
 
Mint az a fenti ábráról látható a tervezett termelés növelés a meglévő termálvízkutakra mintegy 
50 cm-es többlet depressziós hatással van. Az alábbi táblázatban az meglévő termálkutak -
üzemeltetői adatszolgáltatásából származó - mért depresszió értékeit hasonlítjuk össze a 
számított többlet depresszióval. 
 

Kút átlagos üzemi 
depresszió (m) 

számított többlet 
depresszió (m) hatás %-ban 

Egerszalók De-42, K-4 15,09 0,63 4 

Egerszalók De-42/a, K-7 15,7 0,63 4 

Demjén, Kenderföldi K-11 5,57 0,61 10 

Demjén, Borház K-12 9.5 0,55 6 

6. táblázat: A tervezett termelés növelés hatása a meglévő hévízhasznosításokra 
 
A fenti táblázatból látható hogy a meglévő kutak üzemi vízszintje a tervezett termelés növelés 
hatására általában néhány %-al csökken. Kivételt képez a K-11-es kút ahol az átlagos üzemi 
vízszinthez viszonyított hatás 10% körüli. Erre a kútra azonban szükséges megjegyezni, hogy 
az üzemi vízszintjére vonatkozó adatnak igen nagy a szórása, az OSAP adatok alapján 0,6-
19,3 m között mozog közel állandó termelés mellett.   
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5.3.2 Meglévő védőidomok módosulása 
 
 
A vizsgált területen található hévízkutak mindegyike rendelkezik bejegyzett védőidommal. 
Ezek közül a Hegyeskő-völgyi (K-10, K-13) és a Borházi kút (K-12) védőidomát az AQUIFER 
Kft. határozta meg jelen modell korábbi verziójával, míg a Demjén K-11 és az Egerszalók K-4 
és K-7 kutak védőidomai más tervezők munkájának eredménye. 
 
A Hegyeskő-völgyi kutak termelésének tervezett növelése a termelőkutak közvetlen 
környezetében jobban, míg távolabb kismértékben megváltoztatja  a jelenlegi állapotot jellemző 
áramlási viszonyokat. Ennek következtében a jellemző áramlási pályák mentén kijelölt 
védőidomok is némiképp módosulnak. A védőidomok várható módosulását az engedélyezett 
víztermelések figyelembe vételével (7. táblázat) meghatározott 50 éves elérési idejű 
áramvonalak és a meglévő védőidomok együttes feltüntetésével szemléltetjük. 
 
 

Termálkút 
Engedélyezett 

vízkivétel 
(m3/év) 

Megjegyzés 

Egerszalók De-42 
105 850    

K-4 

Egerszalók De-42/a 
803 000    

K-7 

Egerszalók  
- De-42/a tartalék kútja, 

tervezett 2010 hrsz. 

Demjén, Kenderföldi 
181 770   

K-11 
Demjén, Borház  

K-12 
175 000   

Demjén Hegyeskői 
73 000 az engedélyeztetni 

kívánt új hozam  
K-10 

Demjén, Hegyeskő-völgy,  
292 000 

az engedélyeztetni 
kívánt új hozam  

K-13  
 

7. táblázat: Engedélyezett víztermelések a vízjogi üzemelési engedélyek alapján  
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23. ábra: Áttekintő ábra az 50 éves elérési idejű védőidomok várható módosulásáról 
 
A fenti ábrán látható, hogy a jelen modellezéssel meghatározott áramvonalak az AQUIFER Kft. 
által meghatározott védőidomokat csak kismértékben módosítják. A Hegyeskő-völgyi 
védőidom tovább nyúlik északi irányban, míg a Borház védőidoma a korábbinál kicsit 
szélessebé válik. 
Azoknak a védőidomoknak a módosulásáról amiket nem társaságunk készített,  a fenti ábra 
alapján érdemben nem tudunk nyilatkozni. Mint azt a tanulmányunkban is igyekeztünk 
hangsúlyozni a térségről viszonylag kevés földtani, vízföldtani jellemző ismert. A mérési 
eredmények értelmezése mindig tükrözi a tervező munkáját. A különböző tervező értelmezés, 
a közös naprakész adatok hiánya okozhatja az ábrán látható eltéréseket. 
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A bizonytalanságok kezelése érdekében, mint azt már 2016-ban is javasoltuk a demjéni és 
egerszalóki termálkutakat egységes rendszerben célszerű védeni. Ehhez akkor egy megnövelt 
közös burkoló idomon – 23. ábra rózsaszín térrésze - belül javasoltuk a termálvíz készlet 
fokozott védelmét. Az ábráról az is látható, hogy jelen tervezett termelés növelés hatására a 
Hegyeskő-völgyi kutak 50 éves elérésű áramvonalai a korábban megadott térrészen belül 
maradnak. 
 
A hévízkutak bővített üzemeltetésének a felszín alatti vizekre gyakorolt hatása elviselhető. 
 
 

5.4  Levegőre gyakorolt hatás 
 
A rendszer bővített kapacitású üzemeltetésének a levegőre gyakorolt hatása semlegesnek 
mondható. 
 
 

5.5  Élővilágra gyakorolt hatás 
 
A hévízkutak üzemelésének bővítése nem jár a kiszolgáló létesítmények bővítésével ezért  nincs 
érzékelhető hatással az élővilágra. Élőhely-vesztés nem következik be, az élővilágra ható 
kibocsátások nem lesznek.  
 
A tevékenység bővítésének hatása az élővilágra semleges. 
 
 

5.6  Zaj- és rezgéshatás 
 
A hévízkutak a jelenlegi műszaki kiépítettségükkel tudják termelni a megnövelt hozamot, így 
az üzemelés bővítéséhez nem szükséges a meglévő műszaki kapacitás változtatása. 
 
A tevékenység bővítésének hatása az zaj szempontjából semleges. 
 
 

5.7  Hulladék 
 
A rendszer bővített üzemeléséhez kapcsolódóan keletkező hulladék környezetre gyakorolt 
hatása semlegesnek minősíthető. 
 
 

5.8  Közegészségügy 
 
A komplett geotermikus rendszer üzemeltetése során közegészségügyi hatás a környezetre 
semleges. 
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5.9  Örökségvédelem 
 
A 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet szem előtt tartásával a termálvíz többlet kitermelés az 
örökségvédelem szempontjából nem releváns.  
Az örökségvédelem szempontjából a környezetre gyakorolt hatás semleges. 
 
 

5.10 Ember 
 
Az üzemelési tevékenység következtében a környezeti állapotváltozás a lakosság egészségi 
állapotában nem okoz kedvezőtlen hatást.  
 

5.11 Település, vizuális hatás 
 
Az üzemelési tevékenység nem okoz kedvezőtlen települési szerkezetváltozást. 
 
 

5.12 Természet 
 
Az üzemelési tevékenység veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti 
és épített értékeket, ritkaságokat nem érint, és nem veszélyeztet. 
 
 

5.13 Gazdasági, társadalmi hatás 
 
Az üzemelés nem okoz környezeti állapot változást, így nem várhatóak közvetlen gazdasági és 
társadalmi következmények. 
 
  

http://aquifer.klikklap.hu/
mailto:aquifer.kft@aquifer.hu


Demjén Hegyeskő-völgyi termálkutak tervezett kapacitásbővítésének  
előzetes vizsgálati dokumentációja* 2018 

 

                                               1041, Budapest, Károlyi I. u. 21-23. A/8  *  Tel.: 215-8068, e-mail: aquifer.kft@aquifer.hu 
  

37 

6 ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Összefoglalva, a tervezett termálvíz kitermelés bővítésének környezeti hatásait, megállapítható, 
hogy a megnövelni kívánt termelésnek kizárólag a termálvíz rezevoárban lesz érzékelhető 
hatása. Ez a várható hatás – az előzetes, de kellően megalapozott hidraulikai számítások 
eredményei alapján – csekély, 10%-ot nem meghaladó mértékű lesz a legközelebbi termelő 
objektumra, a Vadászlesi kútra. A kiemeltebb jelentőségű egerszalóki kutakra a hatás 5 % alatt 
várható.  
 
 
 

***** 
 
 
A terv kidolgozásában részt vett munkatársak: 
 
Davideszné Dömötör Katalin 
okl. hidrogeológus, vezető tervező 
MMK 13- 6818 
 
 
Révi Géza 
vízgazdálkodási mérnök, vezető tervező 
MMK 01- 6817 
 
 
Budapest, 2018. szeptember  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        …………………………… 
         Révi Géza 
         ügyvezető 
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1 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

  

Jelen hatásszámítás alapját a Hegyeskő-völgyi kutak 2016 évi védőidom kijelölését 

megalapozó modellezési munka adja. Az engedélyezett 179 860 m3/év kapacitású víztermelés 

2016-ban meghatározott védőidomát az illetékes Hatóság elfogadta. A tervezett termelés 

növelés várható hatásának számítása során a már elfogadott modellt alapvető elemeiben nem 

módosítottuk, viszont az elmúlt két év új méréseire alapozva tovább pontosítottuk a szivárgási 

paramétereket.   

 

 

2 AZ ALKALMAZOTT MATEMATIKAI MODELL  

 

A bükki termálkarszt áramlástani modellezését a FEFLOW programcsomag 

alkalmazásával végeztük el. 

 

A FEFLOW az első olyan teljes körű modellező szoftver, amely sikeresen egyesíti az 

erőteljes grafikus képességeket a bonyolult elemzési eszközökkel és a megbízható numerikus 

algoritmusokkal, 

• permanens és nem permanens szivárgás,  

• telített és telítetlen szivárgás,  

• sűrűség függő szivárgás,  

• többszörös szabad víztükör,  

• tömeg- és hőtranszport 

szimulációk futtatása érdekében. 

 

A FEFLOW egy teljesen integrált modellezési környezet, teljes értékű grafikus 

interfésszel és erőteljes numerikus megoldókkal, melyek a felhasználó számára lehetővé 

teszik: 

• a végeselem háló grafikus létrehozását egyszerű és komplex geológiai formációk 

részére,  

• a külső adatok importálását és csatolását a FEFLOW "GIS/DATA Coupling" 

rendszerével,  
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• az összes szivárgáshidraulikai és transzport paraméter megadását,  

• a komplex modell szimulációk futtatását, és  

• az eredmények megjelenítését két és három dimenzióban.  

 

Fő jellemzők  

• Fejlett 3D grafikus alapú modellezési környezet.  

• Telített és telítetlen szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés (2D & 

3D).  

• Konvektív, konduktív és termo-diszperzív hőtranszport.  

• Teljesen tranziens, félig tranziens és permanens szivárgáshidraulikai és transzport 

folyamatok.  

• Nyomás alatti és szabadfelületű vízadók, valamint több szabad felületű (pangó) 

víztükör.  

• Celluláris konvekciós folyamatok alkalmazása a dupla diffúziós, valamint a gravitáció 

és a hő hatására létrejövő konvekció szimulációjára.  

• Erőteljes végeselem háló generálási képességek.  

• Adatbázis és GIS-kapcsolat az adatok hatékony kezelése érdekében.  

• Integrált adatcsoportosítási rutinok a diszkrét adatok interpolációjához.  

• Peremfluxusok és transzfer feltételek grafikus hozzárendelése.  

• Az eredmények megtekintése olyan átütő, 3D vizualizálási eszközökkel, mint: 

kerítésdiagramok, részecskeútvonalak, izofelületek, tetszőleges kivágások, 

izochronok, modell elforgatás és áramlási vektorok.  

• Részletes mérlegkészítés: szivárgáshidraulikai, koncentráció és hőáram.  

• Új interfész-manager a FEFLOW és egyéb szoftverek közti kapcsolat megteremtése 

érdekében.  
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3 MODELLEZETT TERÜLET 

 

3.1 Horizontális kiterjedés 
 

A modellezésben figyelembevett terület horizontális kiterjedését általában célszerű 

akkorára megválasztani, hogy a vizsgálni kívánt hatások a peremeken elhanyagolhatóak 

legyenek. Esetünkben a szimulációs modellel szemben támasztott elvárások értelmében nem 

csak a tervezett tevékenység lokális hatását szükséges vizsgálni, hanem figyelembe kell venni 

a teljes hévízes rezervoárt.  Így modell keleti-délkeleti határa a Vatta-Maklári árok,  nyugati 

határa a Darnó-zóna, míg az északi határa a Bükki és Szendrői egységek tektonikus 

határvonalai.   

 

3.2 Számítási háló 
 

A modellezés első lépése a számítási háló felépítése. A modellezett terület lefedéséhez 

a végeselem módszer háromszöghálóját használtuk fel. Mivel a kijelölt modellterület a 

korábbi számítások alapján becsülhető hatásterülethez képest igen nagy kiterjedésű - 90 x 40 

km-, a pontosabb paraméterezés és szimuláció érdekében sűrítettük a számítási 

csomópontokat első lépésben a Nyugat-Bükk, Eger térségben, majd a hévízkutak által 

közvetlenül érintett 10 km x 10 km-es területen. A modellezett területet a végleges számítási 

hálóval az 1. ábra mutatja. 

 

3.3 Vertikális felosztás 
 

A modell vertikális felosztása is azonos a korábbival, vagyis a víztároló mészkő rétegek 

teljes vastagsága modellezésre került. 

A modell tetejét a triász+eocén képződmények fedőszintje adja, az alja e felületből az 

ismert vastagság adatok felhasználásával került megadásra. A vizsgált rétegösszletet a teljes 

modellezett területen 10 db függélyenként azonos vastagságú alrétegre osztottuk. Az 1-2 

modellrétegek a vízforgalom – utánpótlódás (beszivárgás) és víztermelések - szempontjából 

legfontosabb erősen karsztosodott rétegek, 3-10 rétegek a regionális vízforgalom 

szempontjából fontos, mélység felé egyre kevésbé karsztosodott rétegek. 
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1. ábra: Modellezett terület számítási hálóval 
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A számítási háló térbeli felépítését a vizsgált hévíztermelés helyének feltüntetésével a 2. 

ábra mutatja.  

 

 
2. ábra: Modell vertikális felépítése 

 

A fentiek szerint lehatárolt modell tartalmazza azt a felszíni és felszín alatti térrészt, 

amelyben a vizsgálandó folyamatok lejátszódnak. 

 

4 SZIVÁRGÁSI PARAMÉTEREK 

 

A paraméterezés alapját a vízvezető, illetve vízzáró kőzettestek térbeli lehatárolása adja.  

A különböző típusú kőzettestek elhelyezkedése részben az AQUIFER Kft. 2012 évi modellje 

részben pedig a SMARAGD-GSH Kft. 2008 évi modellezése alapján került megadásra. A 

SMARAGD-GSH Kft. paraméterezésének lokális módosításként került be a modellbe a 

Demjén K-10, K-12 és K-13 kutak valamint a K-11 és De-42 kutak között feltételezett 

szerkezeti zóna helyének pontosítása. Az egyes kőzettestek elhelyezkedését valamint a 

termelés 
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vízforgalom szempontjából fontosabb felső két modellrétegre vonatkozó szivárgási tényező 

értékét a 3. ábra mutatja. 

 
3. ábra: Jellemző szivárgási tényező az 1. és 2. modellrétegben 
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5 SZIVÁRGÁSI PEREMFELTÉTELEK 

 

5.1 Fix vízszint (1 típusú, Head peremfeltétel) 
 

Minden modellrétegben az adott szinten jellemző vízszinteket kötöttük meg fix peremi 

nyomásként. 

 

5.2 Folyadék fluxus (2 típusú, Flux peremfeltétel) 
 

A fluxus típusú peremfeltétel a beszivárgás mennyiségének megadására ad lehetőséget. Az 

alkalmazott modell csak a triász +eocén mészkő rétegeket foglalja magába a fiatalabb korú 

fedőképződményeket nem. A modell számítások során a fedett területeken nem számoltunk 

beszivárgással, míg a nyílt karsztos területeken 20-400 mm/év beszivárgás adott. 

 

5.3 Víztermelések (4 típusú Well peremfeltétel) 
 

A teljes modell területen belüli víztermeléseket a területileg illetékes hatóság (Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) adatszolgáltatása alapján vettük 

figyelembe. A termelések számszerű adatait az 1. táblázat tartalmazza, míg a vízkivételek 

térbeli eloszlását a 4. ábra mutatja. 

 

Termálkút (forrás) EOVY (m) EOVX (m) 
Engedélyezett 

vízkivétel (m3/év) 

Bogács K-6 (II) 760973.2 285973.7 292 000 

Bogács B-1 790723.2 285989.3 148 920 

Bogács K-8 762001.7 287515.6 200 000 

Bogács Csemetekert K-9 761131.0 286718.8 20 000 

Egerszalók De-42 K-4 746313.2 279592.0 105 850 

Egerszalók De-42/a K-7 746313.2 279586.3 803 000 

Demjén. Kenderföldi K-11 745673.6 278066.0 181 770 

Demjén, Hegyeskő-völgy K-10 741210.2 277804.7 179 860 

  Demjén, Hegyeskő-völgy. Tartalékkút K-13 746919.0 277830.0 

Demjén K-12 746498.8 276080.8 175 000 

Eger AT-8 (Eger K-21/A) 750703.1 281371.6 516 000 
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Eger Török fürdő alatti kút 749785.9 284710.9 133 027 

Eger. strand 749794.7 284733.4 178 437 

Eger Török fürdő Tükör medence 749785.9 284710.1 128 880 

Eger Bárány uszoda 749797.1 284834.6 196 566 

Eger. Petőfi téri vízmű I. sz. kút (B-2) 749720.6 284785.2 1 100 000 

Eger. Petőfi téri vízmű III. sz. kút (B-9) 749716.3 284881.9 250 000 

Eger. Petőfi tér IV. (Szent József kút. B-117) 749837.4 284707.2 17 520 

Eger Szent József forrás (aknakút) 749864.9 284722.1 116 640 

Köröm SH-3 794755.0 296634.0 21 900 

Mezőkövesd I/A K-50 760293.6 273146.3 291 840 

Miskolc Szabadság fürdő 782340.5 308035.7 490 

Miskolc Aug. 20 I. kút  B-10 781028.3 307939.8 85 000 

Miskolc Aug. 20 II.  B-69 781059.8 307816.4 240 000 

Miskolc. MIVÍZ közp. telepi termálkút B-109 782340.1 308035.9 130 000 

Miskolci Egyetem II. termálkút (B-187) 778148.0 305132.1 50 000 

Miskolc Húsipari Termálkút (K-117) 783800.0 307400.0 438 000 

Miskolc Parki kút K-93 776751.9 303336.0 499 

Miskolc Termálforrás 776479.6 303219.5 1 900 000 

Miskolc Szerelem szigeti kút B-160 776743.0 303444.6 499 

Mályi K-5 781442.4 298622.7 2 530 000 

Kistokaj K-8 (visszasajtoló) 781586.7 300501.8 -3 530 000 

Mályi B-6 781991.3 298808.8 2 420 000 

KIS-PE2 (visszasajtoló) 781359.7 300617.7 -1 420 000 

Arnót 010/34 hrsz-ú termelő (K-16) hévízkút 784599.1 311606.8 86 400 

Arnót 010/38 hrsz-ú   visszasajtoló hévízkút 784120.0 311220.0   

Bőcs KT-1 termelő hévízkút 795025.0 301955.0 730 000 

Bőcs KV-1 visszasajtoló hévízkút 794445.0 303065.0   

Bükkaranyos 018 hrsz-ú termálkút - - 134 532 

Eger. Tulipánkert utca 5. 747952.4 284175.1 20 000 

Felsőzsolca 88 hrsz-ú termálkút 784628.0 307640.0 45 000 

1. táblázat: Víztermelési adatok 
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4. ábra: Víztermelések a modellterületen  

 

A lokális hatások számításának pontosítása érdekében a szűkebb vizsgált környezet – 

Demjén, Egerszalók – hévízkutjainak   2003-2017 időszakra a VGT, VGT2 és hatósági 

adatszolgáltatás alapján összegyűjtött termelési adatainak felhasználásával nempermanens 

kalibrációs számítások is készültek. A tranziens számítások termelési input adatait a 2. 

táblázat foglalja össze. 

 

  
DE-42 

hévízkút 
DE-42/a 
hévízkút 

Hegyes-kői 
völgy K-10 

Kenderföldi 
K-11 

Borház Kft. 
K-12 

Hegyes-kői 
völgy K-13 

2004 105 850 0 0 0 0 0 

2005 104 902 103 753 0 0 0 0 

2006 105 780 199 930 0 0 0 0 

2007 107 194 432 050 10 800 0 0 0 

2008 105 850 803 000 100 000 125 000 0 0 

2009 108 777 587 118 108 320 21 200 0 0 

mailto:aquifer.kft@aquifer.hu


Demjén hegyeskői  termálkutak termelés növelésének hatásszámítása numerikus modellezéssel 
 

AQUIFER Kft. 1041 Budapest, Károlyi I. u. 21-23. * Tel/Fax: (361) 215 -8068 * e-mail: aquifer.kft@aquifer.hu    11 

2010 107 431 724 722 127 975 73 447 0 0 

2011 107 420 665 385 210 145 71 369 0 0 

2012 108 328 629 095 133 791 71 364 0 0 

2013 108 264 633 068 184 525 72 000 58 955 0 

2014 107 700 621 900 180 000 72 500 128 100 0 

2015 106 900 616 500 180 000 71 700 167 300 0 

2016 107 200 779 800 58 500 72 200 148 200 115 000 

2017 106 700 784 900 66 800 72 600 153 500 114 800 

2. táblázat: Hévíztermelés Demjén térségében 2004-2017 (m3/év) 

 

 

6 HŐTRANSZPORT PARAMÉTEREK 

 

Melegvizes tárolók esetében a hőmérséklet – illetve az abból következő sűrűség 

különbség – befolyásolja a rendszerben kialakuló áramképet, így mivel a vizsgált védendő 

kutak termálvizet termelnek, a hőtranszport paraméterek is az ismeretesség szintjén beépítésre 

kerültek a modellbe. Az alkalmazott, szakirodalmi adatok alapján meghatározott 

paramétereket a 3. táblázat foglalja össze. 

 

Áramló folyadék fajhője 4,19 * 10+6 J/m3K 

Kőzet fajhője 2,3 * 10+6 J/m3K 

Áramló folyadék hővezető képessége 0,65 J/m/s/K 

Kőzet  hővezető képessége 3 J/m/s/K 

Longitudinális diszperzitás 5 m 

Transzverzális  diszperzitás 0,5 m 

Kezdeti hőmérséklet 15-150 oC 

Porozitás 0,001-0,3 

3. táblázat: Hőtranszport paraméterek 

 

  

mailto:aquifer.kft@aquifer.hu


Demjén hegyeskői  termálkutak termelés növelésének hatásszámítása numerikus modellezéssel 
 

AQUIFER Kft. 1041 Budapest, Károlyi I. u. 21-23. * Tel/Fax: (361) 215 -8068 * e-mail: aquifer.kft@aquifer.hu    12 

7 KALIBRÁCIÓ 

 

Regionális léptékben 2012-ben megtörtént a modell kalibrációja, 2016-ban lokális 

pontosítások történtek a Demjén K-13 (Hegyeskő-völgyi)  és a K-12 (Korona Borház) kutak 

létesítésével keletkezett új információk felhasználásával.  

Jelen munkában az elmúlt bő 10 év termelési és vízszint adatait felhasználva tovább 

pontosítottuk  a lokális jellemzőket.  

 

A tranziens kalibráció időlépcsői az alábbiak: 

1. időlépcső: 2004-ig a térség termelés nélküli, közel természetes állapota  

2. időlépcső: 2004-2007 közötti időszak De-42 és De-42/a kutak négy éves átlagos 

termelésével 

3. időlépcső: 2008-tól termelések kutanként a VGT adatok alapján 

 

Mért vízszint adatok két forrásból állnak rendelkezésre: 

Üzemeltetői mérések: viszonylag rendszeres mérések, de vélhetően sok tényező által 

befolyásoltak, így tendenciózus változások tekintetében csak jelzés értékkel 

kezelhetők. Az alábbi ábra a K-10 kút nyugalmi nyomásának (vízszintjének) 

alakulását mutatja a 2008-2018 időszakra.  

 
5. ábra: K-10 kút nyugalmi nyomása 
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Geo-Log Kft. mérése: A Geo-Log Kft. a vizsgált időszakban kétszer -2010 és 2016-

ban - végzett kútvizsgálati méréseket a K-10-es kúton. A 2016 évi mérés 

értékelésekor az alábbi megállapítást teszi: „A kút legutóbbi, 2010. évi vizsgálata óta 

a nyugalmi és az üzemi vízszint hozzávetőlegesen 5 m-rel, a nyomás ennek 

megfelelően mintegy 0,06 MPa-lal csökkent.” 

 

A termelések változása és a nyugalmi nyomásra rendelkezésre álló adatok alapján 

megállapítható hogy a 2010-től állandósult 1.000.000 m3/év hévíztermelés kb. 5 m-es 

vízszintsüllyedést eredményezett a K-10 kút környezetében. 

 

A kalibrált modellel a védendő kutak környezetére számított, termelés nélküli állapotot 

jellemző vízszinttérképet a vizsgált termálkutak építéskori nyugalmi vízszintjeinek 

feltüntetésével a 6. ábra mutatja. 

 
6. ábra: Mért és számított karsztvízszint termelés nélküli állapotban (mBf)  
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A következő két ábra tranziens számítások eredményeit mutatja. A 7. ábra grafikonja a K-10-

es és a K-12 kutak helyén mutatja a 2004-2017 időszakra számított vízszint alakulását. Jól 

látható az ábrán az egyes víztermelések megindulásának depressziós hatása. 

 

 
7. ábra: Számított vízszintváltozás a K-10 és K-12 kutakban  

 

 
8. ábra: A jelenleg ismert termelésekkel számított vízszintsüllyedés (m)  
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A fenti ábrák alapján megállapítható hogy az elmúlt bő 10 év termelésének következtében 

kialakuló vízszint süllyedést a modell a vizsgált kutak környezetében az ismereteknek 

megfelelő pontossággal számítja, így alkalmas a termelés növelés várható hatásának 

előrejelzésére. 
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