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3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 

E-mail: zoldhatosag@heves.g

 

 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 

hatálya a

 

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/2849/2019.

Ügy tárgya: A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria

tervezett kábelgyártó üzem 

engedélyének módosítására

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma:

Kérelmező: LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft.

Az engedélyezett tevékenységgel és a 

A tervezett tevékenység előzményei, 

1. Előzmények: 

A LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. részére a Hatvan 760/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon 

létesítendő és üzemeltetendő kábelgyártó üzemre vonatkozóan 

Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) 

02/KVTO/03759-26/2018. számon

változtatások miatt az engedély módosítását kérte.

2. A tervezett módosítások: 

A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. úgy döntött, hogy a telek megvásárlása, és az épület megépítése 

helyett bérleti konstrukcióban hajtja végre a fejlesztést. Ennek megfelelően a kiválasztott ingatlanfejlesztő 

cég a VGP Park Hatvan Kft. (9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 3.) megvásárolta a telket es elkezdte az 

épület építését. Az épületbe a technológia telepítése es 

értelmében az LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. feladata.

 A korábban tervezett szikkasztó műtárgyak helyett 2 db szikkasztó tó kialakítása tervezett. A 

szikkasztó tavak 680 m3, illetve 580 m

 A szikkasztó tavak kialakítása szükségessé teszi a személygépjármű parkolóval párhuzamosan 

kialakítani tervezett zajcsillap

irányába egy szakaszon kitol

 A kompresszor helyiség á

Kölcsey Ferenc utca irány

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    
EEGGRRII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL 

 Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: 

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.

hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

/2019. 

A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. által a Hatvan, 760/11 hrsz

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

módosítására vonatkozó eljárás 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Hatvan, belterület 760/11 

LKH Leoni Kábelgyár Hungaria Kft. 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Hatvan

előzményei, jellemzői: 

LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. részére 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 

Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) környezeti hatásvizsgálati eljárást folytatott le

számon környezetvédelmi engedélyt adott ki. Kérelmező a tervezett műszaki 

engedély módosítását kérte. 

A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. úgy döntött, hogy a telek megvásárlása, és az épület megépítése 

konstrukcióban hajtja végre a fejlesztést. Ennek megfelelően a kiválasztott ingatlanfejlesztő 

cég a VGP Park Hatvan Kft. (9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 3.) megvásárolta a telket es elkezdte az 

Az épületbe a technológia telepítése es az épület használata a bérleti szerződés 

értelmében az LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. feladata. 

A korábban tervezett szikkasztó műtárgyak helyett 2 db szikkasztó tó kialakítása tervezett. A 

, illetve 580 m3 kapacitással rendelkeznek. 

A szikkasztó tavak kialakítása szükségessé teszi a személygépjármű parkolóval párhuzamosan 

kialakítani tervezett zajcsillapító domb nyomvonalának módosítását, mely í

ba egy szakaszon kitolásra kerül. 

áthelyezésre kerül a tervezett épület északi oldalara, ezzel a zajterhel

nyába tovább csökken. 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
Efax: +36 (36) 795-174 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

és Környezetvédelmi Főosztály 

Kormányrendelet (Khvr.) 

Kft. által a Hatvan, 760/11 hrsz-ú ingatlanon létesíteni 

26/2018. számú környezetvédelmi 

Hatvan 

LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft. részére a Hatvan 760/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

vizsgálati eljárást folytatott le és HE-

Kérelmező a tervezett műszaki 

A LKH LEONI Kábelgyár Hungaria Kft. úgy döntött, hogy a telek megvásárlása, és az épület megépítése 

konstrukcióban hajtja végre a fejlesztést. Ennek megfelelően a kiválasztott ingatlanfejlesztő 

cég a VGP Park Hatvan Kft. (9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 3.) megvásárolta a telket es elkezdte az 

az épület használata a bérleti szerződés 

A korábban tervezett szikkasztó műtárgyak helyett 2 db szikkasztó tó kialakítása tervezett. A 

A szikkasztó tavak kialakítása szükségessé teszi a személygépjármű parkolóval párhuzamosan 

így a Kölcsey Ferenc utca 

szaki oldalara, ezzel a zajterhelés a 
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 A korábban tervezett, berendezésenként kialakításra kerülő elszívás helyett 6 központi elszívó 

telepítése tervezett az új épületben, illetve további 4 központi elszívó a későbbiekben kialakításra 

kerülő második ütemében. Ezzel az újonnan létesülő források száma 80 db-ról 10 db-ra csökken, a 

jelenleg még csak tervben levő második bővítési ütemet is figyelembe véve. 

 Az újonnan épülő épület fűtési technológiája áttervezésre került. A jelenlegi tervek szerint 2 db 100 

kW-os tényleges bemenő hőteljesítményű kazán, valamint 13 db 39 kW-os es 1 db 79 kW-os 

sötéten sugárzó fogja biztosítani a fűtési igényeket az első ütemben, míg a második ütemben 

további 10 db 39 kW-os sötéten sugárzó fogja biztosítani. Mivel a 2 db 100 kW-os teljesítményű 

kazán bár egymáshoz közel helyezkedik el, de füstgázainak kibocsátása két külön keményen 

történik, melyek összekötése műszakilag nem megoldható, így a fűtési technológiai kapcsán 

pontforrások nem létesülnek. 

 A korábbi engedélyes dokumentációban a meglevő létesítmény fűtési célú kazánjai kapcsán az 

akkor még folyamatban levő módosításra tekintettel a 140 kW alá csökkent tényleges bemenő 

teljesítménnyel rendelkező kazánok hatása került modellezésre, azonban jelenleg a létesítményben 

már egyetlen bejelentésre kötelezett fűtési célú forrás sem üzemel, illetve létesül. 

 A korábbi tervektől eltérően alacsonyabb használati intenzitás mellett, de megtartásra kerül a 

meglevő létesítményhez kapcsolódó egyik parkoló. A létesítmény Hatvan belterülete felőli 

megközelítésének megkönnyítése érdekében, mellyel a környező utak fölösleges többlet terhelése 

megelőzhető. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 5. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 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 2019. július 5. napján előterjesztett kérelme alapján megállapításra került, hogy a változtatások 

nem minősülnek jelentős módosításnak, ezért előzetes vizsgálat illetve felülvizsgálat lefolytatása nem vált 

szükségessé. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi 

engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

(9)  A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárása során a 

kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti”.  

Az eljárás 2019. július 6. napján megindult. 
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Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző 

gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben 

szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem, illetve a HE-02/KVTO/03759-26/2018. számú határozat megtekinthetők nyomtatott formátumban a 

környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a HE-

02/KVTO/02849/2019. számon a környezetvédelmi hatóság honlapján, a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/Ügyintézés/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés napját követő 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

A módosítás iránti kérelem alapján a kérelemnek helyt ad és a határozatot módosítja, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 12. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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