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KÖZLEMÉNY 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu, továbbiakban: 

környezetvédelmi hatóság) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvá-

nosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a LEGO Manufacturing Kft. (4400 Nyíregyháza, Lego u. 15.) 

kérelmére közigazgatási hatósági (előzetes vizsgálati) eljárás indult a nyíregyházi LEGO Játékelemgyártó 

üzem bővítése tárgyában 

Az ügy iktatási száma: 3106/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. február 23. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. február 24. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. március 17. 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

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

lanon, 60,57 ha területen zöldmezős beruházásként egy korszerű játékelem gyártó üzemet valósított meg.  

A Kft. további 20,8 ha terület felhasználásával a meglévő üzem bővítését, fejlesztését tervezi. 

A kérelmező a gyár jelenlegi termékproduktumát minimálisan kétszerezni tervezi, a termékek volumenében a 

jelenlegihez képest maximálisan 2,5-szeres meghaladás várható. 

A kapacitásnövelés megvalósításához a gyártó (préselő-, festő-, összeszerelő-) és a gyártást kiszolgáló létesítmé-

nyek (raktárak, csomagolók) számát megduplázzák, a telephely energiatermelését háromszorosára kívánják 

növelni. 

A fejleszteni tervezett épületegyüttesben az alábbi gyártási műveleteket végzik: 

- Keleti csarnoképület: Fröccsöntés és az ahhoz kapcsolódó szerviz-, karbantartó funkciók 

- Nyugati csarnoképület: Központi és késztermék raktározás, Dekoráció, Összeszerelés, Előcsomagolás, 

Készcsomagolás, P-box mosó, Targonca akkumulátortöltő állomás 

- Energiaközpont épülete: Melegvíz kazánok, Hűtőberendezések, Kapcsolt hő- és elektromos áramtermelés 

gázmotorokkal  

- Hulladékgyűjtő épület: Veszélyes hulladékok, -anyagok tárolása 

A FEJLESZTÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETEGYSÉGEK BEMUTATÁSA:  

MLD épület (1 db): központi gyártó egység, ahol az elemek alapanyagból történő gyártása (fröccsöntés) 

történik. Az új csarnoképületet összesen 47.262. m2-en, a meglévő csarnoktól É-ra kívánják megvalósítani. 

A csarnokban gyártott elemek a meglévő I. ütemhez tartozó csarnok konvejor pályáján keresztül kerülnek 
azonnali szerelésre vagy raktározásra. 

IF szerszámgyár (1 db): Az új fröccsöntő épülethez kialakításra kerül egy 3.750. m2-es szerszámgyár, ahol a 

fröccsöntés és gyártási technológia során felhasznált eszközöket, szerszámokat, préseket készítik gépi forgá-
csoló egységek segítségével. A napi üzem alatt meghibásodott szerszámok karbantartása javítása is itt történik. 

ENR energiaközpont (1 db): Az új energiaközpontot a fröccsöntő- és a szerszámüzemtől É-ra telepítik, 3.900. 

m2 területfoglalással. A tervezett energiaközpont kialakítása megegyezik a meglévő I. ütemhez tartozó 
energiaközpontéval, teljesítménye a meglévő rendszer kétszerese lesz. 

mailto:felsotiszavideki@zoldhatosag.hu


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.  4401 Nyíregyháza, Pf.: 246.  Telefon: 42/598-930  Fax: 42/598-941 

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu  Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu 

  

A rendszer elektromos áram- és hőellátását 6 db gázmotoros blokk fűtőerőmű alkalmazásával tervezik. A 

gázmotor fűtési teljesítményét használják fel az épületek fűtésére, illetve hűtésére. 

WAS veszélyes anyag és hulladéktároló helységek (2 db): a meglévő hulladéktároló egységek mögött, a 

központi fröccsöntő üzemtől D-re kerül kialakításra. A tároló kapacitás a jelenlegi kétszerese lesz.  

BIC kerékpártároló (2 db) kialakítása: A meglévő kerékpártároló egységekhez kapcsolódva, attól Ny-ra létesül. 

GRD Porta épület (1 db): 772 m2-en kerül kialakításra. 

ADM központi iroda (1 db): a meglévő üzemhez hasonlóan, 2.981 m2-en itt is kialakításra kerül egy központi 

iroda, ahol a termeléshez szükséges kiszolgáló és szociális feladatok ellátása történik. 

PPC előcsomagoló csarnok (4 db): Az egyenként 7.956 m2-es csarnokok közvetlenül a kézi raktárcsarnok körül 

kerülnek kialakításra. Ezen létesítményekben történik a legyártott termékek előcsomagolása, valamint a 

csomagoláshoz szükséges papírdobozok és fóliatasakok tárolása, majd a termékek innen kerülnek a végcsoma-

golóba. 

FPC végcsomagoló csarnokok (2 db): Az egyenként 9.005 m2-es csarnokban történik a korábban előcsomagolt 

egységek végső dobozolása, majd kartonozva raklapra kerülnek a termékek. Végső külső fóliázás után a 

kamionos berakodás is ennek a helységnek a végében található dokkoló egységeken keresztül történik. 

PWH palettás magasraktár (4 db): a korábban a MLD-ben, valamint a PRO csarnokokban elkészült termékek 

P-box dobozokban, raklapon kerülnek betárolásra, a jelenlegi üzem magasraktárához hasonlóan. A 2 db 5.186. 

m2-es magasraktárban vezetősín segítségével, számítógépes vezérléssel mozgatják a raklapokat. A 2 db 936 m2-

es előkészítő raktárhelységben történik az ellenőrzés, a dobozok szortírozása, osztályozása. 

WHS kézi raktár (2 db): A kézi raktárba a korábban az MLD-ben valamint PRO csarnokokban elkészült 

termékek P-box dobozokban kerülnek betárolásra, a magasraktárhoz hasonlóan. A nagyobb méretű raktárban 

vezetősín segítségével, számítógépes vezérléssel mozgatják a P-boxokat a csomagolók irányába. Ide kerülnek 

beszállításra és a csomagolási folyamatba illesztésre az esetlegesen gyáron kívül készült termékek, ill. a félkész 

termékek más gyárba történő kiszállítása is innen történhet. A kisebb, 1300 m2-es kézi raktárhelységet az I. 

ütemben megépített kézi raktárhelyiség meghosszabbításaként valósítják meg. 

PRO csarnok összeszerelő festő üzem (1 db): Itt történik a szerelést igénylő elemek (figurák) összeillesztése, 

tamponálással történő festése. A csarnok területfoglalása 11.206. m2. A technológiai pontforrások, kidobó kürtők 

telepítését is ezen csarnok környezetében tervezik. 

MULTIFUNCTIONAL csarnok (1 db): 11.206. m2-en a gyárterület DNy-i részében kerül kialakításra, ahol az 

anyagok mozgatására szolgáló ún. P-box ládák tárolása, mosása, felülvizsgálata történik. 

INDUSTRIAL CORRIDOR közlekedési folyosó (1 db): a gyártócsarnokok, különböző technológiák közötti 

közlekedő tér, amelyben helyet kap a korábbi I. ütemből és MLD területéről érkező konvejor pálya, amelyben P-

box dobozokban történik a nyersanyagok, félkész termékek szállítása a megfelelő raktárba, illetve csomagolóba. 

A folyósón a gyalogos közlekedés mellett lehetőség van targoncával történő anyagmozgatásra is. 

Az új épületegyüttes létesítése és üzemeltetése az alábbi ingatlanokat érinti:  

Nyíregyháza 0685/20, 0685/24, 0685/25, 0685/27, 0685/36, 0692/8, 0692/10, 0692/11, 0692/13, 0692/14, 

0692/15, 0692/16, 0692/18, 0692/19, 0692/20, 0692/21, 0692/22, 0692/23, 0692/24, 0692/25, 0692/27, 0692/28, 

0692/29, 0692/30, 0692/33, 0692/34, 0692/35, 0692/36, 0692/38, 0692/39, 0692/40, 0692/47, 0692/48, 0692/53, 

0694/3, 0695/1, 0695/2, 0695/3, 0695/4, 0695/5, 0695/6, 0695/7, 0695/8, 0695/9, 0695/10, 0695/11, 0695/12, 

0695/13, 0695/14, 0695/15, 0695/16, 0695/17, 0695/18, 0695/19, 0695/20, 0695/21, 0695/22, 0695/23, 0696/74, 
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0696/75, 0696/76, 0696/77, 0696/78, 0696/79, 0696/80, 0696/81, 0696/82, 0696/105, 0696/106, 0696/107, 

0696/108, 0696/109, 0696/110, 0696/111, 0696/112, 0696/113 hrsz. alatti ingatlanok. 

Az üzemszerű működés megkezdésének tervezett időpontja: 2018. év vége. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

a fejlesztés után a nitrogén-dioxid hatásterülete 3 szélirány esetében értelmezhető, a maximális távolság 785-

890 m, az új gyártócsarnok által kibocsátott illékony szerves vegyületek hatásterülete a kibocsátó forrásoktól 

számított 540, illetve 480 m. 
 

A fejlesztés utáni állapotban az üzemeltetés zaj- és rezgésvédelmi szempontú hatásterülete:  

a gyár középpontjától számítva:  

- nappal a telekhatáron belül marad, 

- éjjel ~700 m sugarú terület. 

Az üzemi zajhatás területén a tervezett állapotban védendő létesítmények nem találhatók. 

Hatásterülettel érintett település: Nyíregyháza megyei jogú város (MJV)  

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának 

hirdető-tábláján 2016.03.17-től 2016.04.08-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800-1200 1300-1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1057 webcímen, 

valamint Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalában 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-

mányhivatalhoz észrevételt lehet tenni. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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 követelmé-

nyeinek 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. 
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