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ANTSZ országos Tisztifőorvosi Hivatal

l  l38 Budapest, Váci í|t |,74. 1380 Budapest, Pf. 1 |02
Telefon: (1) 489-5100 Telefax: (1) 356-1582

E-mai l : gyogyfurdo@oth.antsz.hu

Iktatószám :499 -61201 0
Targy: Hévíz K-33 oKK számú kút

vizének gy őgyv uzé minősítése.
Előadó : Debreczeni -Lázár András

HATAROZAT

Az oxo-rop Kft. a Dunántúli Regionális Yízmii Zrt. (E600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
tulajdonában álló Hévíz K.33 oKK számú mélyfúrású kút vizének győgyvizzé minősítési kérelmét
felterjesztette.

AHévíz K.33 oKK számv kút vizének külső(fürdési célú) felhasználásánál a

mesnevezés használatát

gy óg1 , ví z

engedélyezem:

A gyógyvíZ megnevezés használata tekintetében a jelen engedélynek való megfelelést szükség
szerint, de legkésőbb e határozat jogerore emelkedésétól számított tízedik évben ellenőrzi
hatóságom.

A természetes gyógytényezőkről szóló 7411999. (XII. 25.) EüM' rendelet 22. s (2) bekezdése
értelmében a törzsadatlapon szereplő adatokban bekövetkezett változást engedélyes köteles minden
év december l5. napjáig azországos Tisztifoorvosi Hivatalnak írásban bejelenteni.

Ahatározatjogerőre emelkedését követoen e rendelet 22. $ (1) bekezdése a|apján intézkedem az
engedély nyilvántartásba vételéről.

Engedélyes az A||amiNépegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatásijellegű szolgáltatásaiért ftzetendő díjakról szóló' |12009' (I'30') EüM. rendelet I. számú
mellékletében meghatározott díj at lerótta.

A határozatot a jogszabályban előírt ügyintézési határidon belül hoztam meg.

E' határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 10 munkanapon belül az fJgészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivata|hoz (|245 Budapest, Pf.: 987.) cimzeÍt, de az országos
Tisztifőorvosi Hivata|hoz 2 példányban benyújtott, fellebbezéssel lehet é|ni az elsőfokú eljárás
díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj befizetése mellett.



INDoKoLÁS

Az oKo-ToP Kft kérelemmel fordult azországos.Iisztifoorvosi Hivata|hoza Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. tulajdonában |évő Hévíz K.33 oKK számű termálkút vizének győgyvizzé minősítése
tárgyában. A felterjesztő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt benyújtott kérelmében a
minősítést külsó(fürdési célú) fe|használásra kérte. I(érelmében előadta, hogy a minősítési eljárást a
Hévíz B-15 és a Hévíz B-4lA oKK számú kút, illetve a Hévízi-tó győgyvizzé minősített vizével
meglévő analógia alapján kéri lefolytatni.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10.8641512004.
számú 2020. december 31.ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében a DRV Zrt. územeltetésében
|évő Hévíz K.33 oKK számú kút vizének haszná|atát engedélyezte. A kitermelhető vízmennyiség 800
tlp.

Az országos Környezet.egészségügyi Intézet 626512010. számú szakvéleményóben megállapította,
hogy a nevezett kűt vize 680 mg/ összes ásványianyag tartalmú viz' ame|y ásványvíznek minősíthető'
A víz típusa kalcium-, magnézium-hidrogénkarbonátos, mint flirdővíz kémiai szempontból nem
kifogásolható.

Az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 4738-
31201'0. számű közegészségügyi szakvéleményében a gyogyvízzé minósítéshez közegészségügyi
szempontb ó| hozzájár u|t,

A benyújtott dokumentációk alapján megállapitottam, hogy a kút műszaki kiképzése szabályos, az
ekégzett palástcementezés biztosítja a vízadó réte11 védelmét. A kűi' víZbáZisa a Felso Pannon korú
homokkő összlet. Av,n típusa: meleg karsztvíz,

Kérelmező csatolta a K-33 és a B-4lA, B.15 oI(K számú kutak, valamint a Hévízi.tó vizének
összehason|ító vizsgá|atát, valamint hidrogeológiai szakértő tanulmányát a vizek genetikájáról,
tározőjárő|.
Fentiek alapján megállapítottam, hogy a gyogyvízzé minősítettB-4lA, B-15 oKK számű kutak, a
Hévízi-tó, valamint a minősítendő K-33 oKK számú kút vizének kémia jellege megegyezik,
összetételük a természetes ingadozás határán belül azonosnak mondható.
A geofizikai, hidrodinamikai mérések és a vízfcildtani szakvélemény bizonyítják a tározó
egységessé gét, a v izek genetikáj ának azonosságát.

A benyújtott dokumentációk és a fent idézett szakvélemények figyelembe vételével engedélyeztem a
kút vizének külső(fürdési célú) alkalmazásban a gyógyvíz megnevezés használatát'

Határozatom rendelkező részében foglalt Ííz évre szóló engedéllyel kapcsolatos kötelezettségek a
74l1999. (XII.25.) Eü.M. rendelet 15. $ (2) és (3) bekezdésein alapulnak.
A hivatkozott jogszabá|y 22. $ (1) bekezdése alapján intézkedem az engedé|y nyilvántartásba
vételéről. Ugyanezen jogszabály 22' $-ának (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott adatokban
bekövetkezett változásokat minden év december 15' napjáig hatóságomnak be kelljelenteni.

A győgyvízzé minősítésre irányuló eljárást a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL tv.-be;n foglaltak szerint folytattam le, és a természetes
gyógytényezőI<ről sző|ő 1411999. (XII.25') Eü.M. rendelet 13. $-ának (1) bekezdésében hatóságom
r é szér e b iz tosíto tt j o gkör al apj án határ oztam.



A fellebbezési jogot a KET 98.$ (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 20L0. augusztus 25.

dr. Paller Judit
országos tíszti főorvos nevében:

Ahatírozatot kapják:

- oro-roP Kfr
8600 Siófok, József u. 1..

- Dunántúli RegionálisYízmúZrt.
8600 Siófok, Tanácshán u.7 .

- országos Környezetegészségügyilntézet
1097 Budapest, IX. Gyáli űt216,

- ertami Népegészségugyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Nyugat-dunántúli Regionális |ntézete
9002 Győr, Pf.66.

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9701 Szombathely, Pf. 183.

- HévizPolgármesteriHivaial
8380 Hévíz, Kossuth u. 1'.

- Irattár


