
 

  

Nyíregyházi Járási Hivatala 
    
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezet-
védelmi hatóságon a LEGO Manufacturing Kft. (4400 Nyíregyháza, Lego u. 15.) kérelmére 
közigazgatási hatósági (előzetes vizsgálati) eljárás indult a nyíregyházi LEGO Játékelemgyártó 
üzem bővítése (III. ütem) tárgyában.  
 

Az ügy iktatási száma: 7657/2017 

Az eljárás megindításának napja: 2017. július 14. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 15. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 3. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A LEGO Manufacturing Kft. 2012-ben Nyíregyháza város Ny-i, új ipari parkjában, a 0685/20 hrsz. alatti 

ingatlanon, 60,57 ha területen zöldmezős beruházásként egy korszerű játékelem gyártó üzemet 

valósított meg (I. ütem). 

A Kft. 2016-ban további 20,8 ha terület felhasználásával bővítette, fejlesztette üzemét (II. ütem), amelyet 

újabb 24,24 ha terület igénybevételével ismét bővíteni tervez (III. ütem). 

A jelen eljárás tárgyát képező III. ütemű fejlesztés már nem közvetlenül a gyártási technológiák fejlesz-

tésére (többlettermelés) irányul (a III. ütem a II. ütemhez képest újabb technológiai fejlesztéssel nem jár, 

az üzem termékproduktuma a II. ütemhez viszonyítva nem változik), hanem inkább a kiszolgáló funkciók 

biztosítására az itt dolgozók számára, így óvoda, sportpálya, parkoló létesítésére, valamint kismértékű 

technológiai fejlesztésre. 

Az I. ütemben 589 db parkolóhely került kialakításra, amelynek száma a II. ütemmel 1062 db-ra növeke-

dett. A III. ütemű fejlesztés során a távlatokban további (több, mint 300) parkolóhelyeket kívánnak 

kialakítani. 

A III. ütemű fejlesztés keretében a gyártó üzem területét az alábbi 4 területrész hozzácsatolásával 

tervezik bővíteni: 

- Az 1. számú terület a telephelytől ÉNy-i irányban található, 

(érintett ingatlanok: 0685/55, 0694/7, 0696/66-71, 0696/73, 0696/204, 0696/205, 0696/211 hrsz.; 

összesen 7,74 ha kiterjedésű), 

- a 2. számú terület a telephelytől D-i irányban található, 

(érintett ingatlanok: 0685/57, 0685/58, 0688/6, 0694/4, 0696/115-133, 0696/171 hrsz.; összesen 

13,39 ha kiterjedésű), 

- a 3. számú terület a telephelytől É-i irányban található, 

(érintett ingatlan: 0685/19 hrsz., 0,998 ha-os), 

- a 4. számú terület a telephelytől K-i irányban található, 

(érintett ingatlan: 0684/2 hrsz., 2,099 ha-os). 

A teljes gyár megvalósítása 10 éves időtávlaton túl várható. 

A III. ütemű fejlesztés során megvalósuló épületegységek bemutatása: 

Az 1. számú területen egy 250 fő befogadására szolgáló óvoda épület, ill. 22.500 m
2
-en egy rekreációs 

sportpálya és annak kiszolgáló létesítményei megvalósítását tervezik. 

A 2. sz. területen az alábbi létesítmények megvalósítása tervezett: 

DNy-i portaépület (1 szintes): ~ 600 m
2 
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D-i portaépület (1 szintes): ~ 400 m
2 
 

ADC épület ~3.000 m
2 
 

PAD épület (1 szintes): PrePack1+PrePack2+FinPack= 7.700+7.700+8.400= ~ 23.800 m
2
 

WHE épület 

PAD: Az épületet a gyár területén távlatokban működő Csomagolóüzem (PAC épület) bővítéseként 

tervezik. Az új üzemrészben (PAD) történik a Fröccsöntőből és az Összeszerelő üzemből érkező LEGO 

elemek becsomagolása. 

A tervezett Csomagolóüzem három különálló technológiai egységből áll: két Előcsomagoló- (PPC1 és 

PPC2), illetve egy Végcsomagoló (FPC) csarnokból. 

- 1. Előcsomagoló üzem - PPC1: 

- 2. Előcsomagoló üzem - PPC2: 

A Fröccsöntőben (MLB) készült LEGO elemek műanyag dobozokban (ún. P-box) a Kézi raktáron (WHE) 

keresztül érkeznek az üzemekbe. Az Előcsomagoló üzemekben automatizált gépsorokon kis csomagok 

készülnek, amelyeket átmenetileg a szomszédos Kézi Raktárban (WHE) tárolnak. 

Az Előcsomagoló csarnokok mérete, tartószerkezeti rendszere és belső elrendezése szinte azonos, így 

a gépsorok cserélhetők, a technológiai sorrend megváltoztatható, bővíthető.  

- Végcsomagoló üzem - FPC: 

A műanyag dobozokban tárolt csomagok közvetlenül a Kézi raktárból érkeznek a Végcsomagoló üzem-

csarnokba, ahol megkapják a forgalomba kerülő csomagolást. 

A készterméket az üzem K-i oldalán kiépített dokkoló kapukra csatlakozó kamionok szállítják el. 

A csomagoláshoz használatos speciális gépsorok, a targoncák belső közlekedési útvonalai, a raklapok 

és dobozok helyei technológiai tervek alapján lesznek kialakítva. 

ADC:  

A PAD csarnokokhoz az épület teljes hosszán egy kétszintes épületrész kapcsolódik. Ide kerülnek a 

csomagolást kiszolgáló funkciók; elsősorban karbantartási területek, irodák, tárgyalók, raktárak. Az 

alkalmazottak részére minden csarnoktérhez biztosítanak egy-egy pihenőterületet, különálló mosdó 

blokkot, továbbá itt kapnak helyet a gépészeti- és elektromos helyiségek is. 

WHE (1 szintes, ~ 9000 m
2
):  

Az ADC épület szoros összeköttetésben áll szomszédos épületeivel. Az irodaterület 3 összekötő folyo-

sóval kapcsolódik a tervezett nyugati blokk központjához, az új Adminisztrációs épülethez (ADC). A Kézi 

Raktár (WHE) irodai dolgozói az üzemcsarnokok emeleti összekötő folyosóin jutnak el munkahelyükre. 

A csarnokok fölött, az épület szinte teljes hosszában kialakításra kerül egy acélszerkezetű gépészeti 

felépítmény, egy ún. Penthouse, amely az épület légtechnikai berendezéseinek ad helyet. 

A 3. számú területen ideiglenesen 350 db parkolóhely fog a távlatokban megvalósulni; tartalék célokat 

szolgál. 

A 4. számú terület igénybevétele az itt található útpálya korrekciója miatt szükséges. 

Érintett település: Nyíregyháza MJV 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból azonos kiterjedésű a II. ütem tervezésekor benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentációban bemutatott, számított/modellezett hatásterülettel: 

a II. ütem megvalósításával a nitrogén-dioxid hatásterülete 3 szélirány esetében értelmezhető, a 

maximális távolság 785-890 m, a II. ütemben tervezett gyártócsarnok által kibocsátott illékony 

szerves vegyületek hatásterülete a kibocsátó forrásoktól számított 540, illetve 480 m. 

 

A III. ütemű fejlesztés utáni állapotban az üzemeltetés zaj- és rezgésvédelmi szempontú hatásterülete:  
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a gyár középpontjától számítva:  

- nappal a telekhatáron belül marad, 

- éjjel ~700 m sugarú terület. 

A zajvédelmi szempontú hatásterület a korábbi II. ütemű bővítés hatásterületéhez képest D-i irányban 

nagyobb kiterjedésű (az előzetes vizsgálati dokumentáció III. sz. mellékletében ábrázolják), azonban az 

üzemi zajhatás területén a tervezett állapotban védendő létesítmények továbbra sem találhatók. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. augusztus 3-tól - 2017. augusztus 25-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon 
ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
-12

00
, szerda 8

00
-12

00
, 13

00
-16

00
), valamint Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri 
Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7657-2017 webcímen 
tekinthető meg. 

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 
illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 
vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz 
észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 
vonatkozhat: 

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeinek meghatározása; 

- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 


