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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/02849/2019. 

 

Az ügy tárgya: A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. által a Hatvan, 760/11 hrsz-ú ingatlanon létesíteni 

tervezett kábelgyártó üzem HE-02/KVTO/03759-26/2018. számú környezetvédelmi engedélyének 

módosítása 

 

Engedélyes neve, székhelye: LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. (3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárást a HE-

02/KVTO/02849-17/2019. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

I. LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. (3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.) – továbbiakban Engedélyes 

– által, a Hatvan 760/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon létesítendő és üzemeltetendő kábelgyártó 

üzemre vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítására kezdeményezett eljárásban, a  

HE-02/KVTO/03759-26/2018. számú határozatot (a továbbiakban alaphatározat) az alábbiak 

tekintetében módosítom: 

 

1.) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet A meglévő és a tervezett tevékenység 

megvalósításához szükséges meglévő, tervezett és kapcsolódó létesítmények részének 

második bekezdését törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Az újonnan létesítésre kerülő épületcsoport egy ~5,8 hektáros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési 

területen első ütemben egy ~14 643 m2-es területű részben kétszintes csarnok kerül kialakításra, 

melyben helyet kap az irodai funkció is. Ezen épület a későbbiekben bővítésre kerül egy ~10 000 m2-es 

területű épületrésszel. 

A csapadékvíz gyűjtésére egy 680 m3 és egy 580 m3 befogadó kapacitással rendelkező szikkasztó tó 

kerül kialakításra. 
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2.) Az alaphatározat rendelkező részének II. fejezet A tervezett létesítmény főbb építészeti mutatói 

című részében szereplő táblázatot törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Jellemzők I. ütem II. ütem 

Beépítettség nagysága 16 018,46 m2 25 325,66 m2 

Beépítettség aránya 27,675 % 43,755 % 

Zöld felületek nagysága 29 091,83 m2 17 937,8 m2 

Zöldfelület aránya 50,26 % 30,99 % 

Burkolt felületek nagysága 12 770,71 m2 14 617,54 m2 

Burkolt felületek aránya 22,06 % 25,25 % 

Személygépjármű parkolók száma 113 db 161 db 

 

3.) Az alaphatározat rendelkező részének III. Az üzem létesítéséből és üzemeltetéséből eredő 

környezetterhelés és –igénybevétel jellege fejezet Levegő cím alatti részét a következők 

szerint módosítom: 

- Az első bekezdés utolsó mondatát az alábbiak szerint javítom: 

A vizsgálat során figyelembe vett alapadatokat a mérőkonténer 2017. évi mérési eredményei alapján 

határozták meg. 

- A 6. oldalon az utolsó két bekezdést törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Az üzemelő létesítményben jelenleg 4 db engedélyköteles pontforrás üzemeltetése történik 

levegőtisztaság-védelmi engedély alapján az alábbiak szerint: 

- P4-P6 források: A PVC felhasználó területek elszívásai 

- P7-es forrás: Nyomtató terület elszívása 

A fűtési technológiához kapcsolódó 2 db egyenként 413 kW-os ipari gázkazán 2018 nyarán 

lecserélésre, az Engedélyes kérelme alapján az engedélyköteles kazánokhoz tartozó P1, valamint P2 

pontforrások az OKIR nyilvántartásban törlésre, a pontforrások működési engedélye HE-

02/KVTO/03993-4/2018. iktatószámon módosításra került.  

Az újonnan épülő létesítménybe az alábbi, nem engedélyköteles fűtési célú pontforrás létesítése 

tervezett:  

- 2 db Wissmann Vitodens 100 kW bemenő hőteljesítményű kondenzációs fali kazán 

- A fejlesztés első ütemében 13 db 39 kW-os és 1 db 79 kW-os Schwank calorSchwank D U 

termékcsaládba tartozó sötéten sugárzó berendezés 

- A fejlesztés második ütemében 10 db 39 kW-os Schwank calorSchwank D U termékcsaládba 

tartozó sötéten sugárzó berendezés 

A berendezésekben alkalmazott gázégők Low-NOx technológiával rendelkeznek, így nem várható 

környezetre gyakorolt jelentős hatás. A kazánok füstgáz kivezetését biztosító kémények egymáshoz 

közel helyezkednek el, de a kibocsátás két külön kéményen történik meg, melyek összekötése 

műszakilag nem megoldható. A tervezett létesítmény fűtési technológiájához kapcsolódóan 

bejelentés köteles pontforrás nem létesül. 

A gyártóterületek elszívása az egyedi elszívások helyett központi elszívó berendezésekkel kerül 

biztosításra. A megfelelő hatékonyságú elszívás biztosítása érdekében az extruder és szikrateszt 

területek az első ütemben 4 központi elszívóval (P8-P11 pontforrások), míg a nyomtatási területek 1-

1 központi elszívással (P12-P13 pontforrások) kerülnek ellátásra. A második ütemben további 3 

központi elszívás (P14-P16 pontforrások) telepítése tervezett az extruder és szikrateszt területekhez, 
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valamint 1 központi elszívás (P17 pontforrás) a nyomtatási területekhez. 

Számítások szerint a tervezett tevékenység során várható kibocsátások nem okozzák az 

(immissziós) egészségügyi határértékek, illetve a tervezési irányértékek meghaladását. 

- A Jelenleg üzemelő és a kialakításra tervezett létesítmény pontforrásainak műszaki 

paraméterei táblázatot az azt követő bekezdéssel együtt törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

Pontforrás Térfogat-
áram 
(m3/h) 

Átmérő 
(mm) 

Áramlási 
sebesség 

(m/s) 

Magasság 
(m) 

Hőm. 
(Cº) 

EOV x 
(m) 

EOV y 
(m) Száma Funkciója 

Üzemelő létesítmény pontforrásai 

P4 Helyi elszívás 8520 0,2 20,1 9 21 695788 258731 

P5 
Általános 
szellőzés 

4310 0,2 6,5 9 23,6 695766 258680 

P6 Helyi elszívás 14000 0,2 20,5 12 25,1 695799 258720 

P7 Extruder 
elszívó 

894 0,2 7,9 9 27 695754 258694 

Tervezett létesítmény pontforrásai 

P8 
Helyi elszívás 
2 

3200 0,5 4,5 16,3 27 695550 258815 

P9 
Helyi elszívás 
3 

5400 0,5 7,6 16,3 27 695628 258794 

P10 
Helyi elszívás 
4 

6000 0,5 8,5 16,3 27 695574 258842 

P11 
Helyi elszívás 
5 

6600 0,5 9,3 16,3 27 695565 258867 

P12 
Helyi elszívás 
6 

900 0,25 5,1 16,3 27 695544 258868 

P13 
Helyi elszívás 
7 

600 0,25 3,4 16,3 27 695623 258774 

P14 
Helyi elszívás 
8 

3200 0,5 4,5 16,3 27 695479 258879 

P15 
Helyi elszívás 
9 

6000 0,5 8,5 16,3 27 695503 258906 

P16 
Helyi elszívás 
10 

6600 0,5 9,3 16,3 27 695493 258931 

P17 
Helyi elszívás 
11 

900 0,25 5,1 16,3 27 695473 258932 

- A 9. oldalon a negyedik bekezdést törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

A dokumentációban bemutatott számítások alapján a technológiai pontforrások esetében a sósav, 

vinil-klorid metil-etil-keton, xilolok, toluol, krezol, benzoesav, fenol, aceton, metoxi-propanol, etil-

acetát, ózon, ciklopentanon várható emissziós értékei nem okozzák a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott (immissziós) egészségügyi határértékek, illetve a tervezési határértékek 

meghaladását. Az üzemelés időszakában a modellezés eredményei alapján a létesítmény 

hatásterületét a sósav hatásterülete határozza meg, mely a pontforrások súlypontjától számított 328 

m sugarú körrel határozható meg. 

4.) Az alaphatározat rendelkező részének III. Az üzem létesítéséből és üzemeltetéséből eredő 

környezetterhelés és –igénybevétel jellege fejezet Hatásterület rész 1. Levegőtisztaság-

védelmi szempontból pontjában a Közvetlen hatásterület cím alatti második mondatot az 

alábbiak szerint javítom: 

Az üzemelés időszakában a pontforrások súlypontjától számított 328 méter sugarú kör. 
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A pontforrások súlypontja: 

- EOV Y: 695682,3 

- EOV X: 258785,7 

5.) Az alaphatározat rendelkező részének III. Az üzem létesítéséből és üzemeltetéséből eredő 

környezetterhelés és –igénybevétel jellege fejezet Hatásterület rész 2. Zajvédelmi szempontból 

pontjának második mondatát az alábbiakat szerint módosítom: 

Üzemelés idején: A telekhatártól számított maximum 83 méter 

6.) Az alaphatározat rendelkező részének IV. Előírások fejezet A.) c.) Kulturális örökségvédelmi 

hatáskörben tett előírások pontjában foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

1. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó földmunkák (tereprendezés, talajkiemelés, alapozási 

munkák, árkok, közművezeték létesítése stb.) folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása 

mellett végezhetők. 

2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát 

igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.  

3. Ha a régészeti megfigyelés során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása 

nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti megfigyelést végző 

intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges intézkedésekről a bejelentés 

kézhezvételétől számított öt napon belül az örökségvédelmi hatóság helyszíni szemle alapján 

dönt. 

4. A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi 

múzeum, azaz az egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1. tel: 36/312-744) előzetes 

írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. A szerződés 

tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő 

régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai 

feltételeket. 

5. Ha a régészeti feltárás, régészeti megfigyelés során a helyszínen megőrzendő régészeti 

emlékek (pl. eredeti helyzetben lévő kőfalak) kerülnek elő, ezekre a beruházás során a műszaki 

tervezésnek, illetve a kivitelezésnek tekintettel kell lennie, szükség esetén a terveket az előkerült 

régészeti emlékeknek megfelelően át kell dolgozni. Ennek szükségességéről és módjáról a 

feltárás vezetőjének bejelentése nyomán örökségvédelmi hatóságom dönt. 

7.) Az alaphatározat rendelkező részének IV. Előírások fejezet A.) d.) Talajvédelmi hatáskörben 

tett előírások pontjában foglaltakat az alábbiakkal egészítem ki: 

3. A beruházást úgy kell megtervezni, és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

 

II. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a HE-

02/KVTO/03759-26/2018. számú alaphatározatban tett előírásait a 35100/11581/2019. ált. számú 

szakhatósági hozzájárulása alapján változatlanul fenntartja. 

 

III. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36000/1476-1/2019. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a katasztrófavédelmi szempontú hozzájárulását előírások nélkül megadta. 
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IV. A módosítás a HE-02/KVTO/03759-26/2018. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

Az alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a HE-02/KVTO/03759-

26/2018. számú alaphatározattal együtt érvényes.  

 

V.  Jelen eljárás 375 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Engedélyest terheli és általa 

befizetésre került. 

 

VI. A határozat ellen a közlését követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van 

helye. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték vagy a 

hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a 

hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás V. pontban megállapított igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a 

azaz 187 500,- Ft, melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-

00299619-00000000 számú előirányzat - felhasználás számlájára kell átutalással befizetni. A díj 

megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.  

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről 

lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták.  

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes a Hatvan 760/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon létesítendő és üzemeltetendő kábelgyártó 

üzemre vonatkozóan, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától (továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) HE-02/KVTO/03759-26/2018. számon környezetvédelmi engedélyt kapott. 

 

Engedélyes 2019. július 4. napján benyújtott részleges felülvizsgálati dokumentációban szereplő, az 

engedély kiadása óta megvalósított és a továbbiakban tervezett műszaki módosításokra hivatkozással, a 

környezetvédelmi engedélyének módosítását kérte. A benyújtott kérelemre a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt 2019. július 5-én HE-02/02849/2019. számon eljárás indult. 
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Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése 

értemében HE-02/KVTO/02849-2/2019. számon, függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban 

meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az eljárás megindítását követően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról  szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § 

figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló 

hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes 

oldalon. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 8. § (2) bekezdés alapján a kérelmi dokumentációt és a közleményt 

megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjének közzététel céljából. 

 

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről 

észrevétel nem érkezett. 

 

Az eljárás során a formai szempontból teljes dokumentáció alapján 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, 4, 5. és 7. pontjában foglalt szakkérdéseket, továbbá az 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés 1. melléklet 9. táblázat 2, 3. és 4 pontja vonatkozásában az ügyben 

érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

A fentiek alapján Engedélyes kérelmére, a szakkérdések vizsgálatával, a szakhatósági állásfoglalások 

és szakvélemények figyelembevételével környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben az 

előírások változatlanul hagyása mellett, a HE-02/KVTO/03759-26/2018. számú környezetvédelmi 

engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a tevékenység, a létesítmények, a 

környezetterhelés és –igénybevétel leírását módosítottam. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) 

bekezdésében a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Khvr. 

10. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével hoztam meg. 

 

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésein alapul. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 5. § (3) és (6) bekezdései, a 9.§ (d) pontja, 

illetve a 4. mellékletének 20.5. alpont 9. sora alapján, a 21. pont figyelembevételével állapítottam meg, 

melynek viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik. 
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Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. A hatóságnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján, a 10.§ (3) 

bekezdése figyelembe vételével rendelkeztem.  

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. 

§ - a figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú 

melléklet 20.5. és 21. pontja figyelembevételével, a 2. § (5) bekezdése, megfizetésének módjáról és 

igazolásáról az 5. § (1)(3) és (6) bekezdése és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2019. október 16. 

 

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.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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