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Tisztelt Kormányhivatal! 
 
 
       Mellékelten benyújtjuk Önöknek, a LEGO Manufacturing Kft. (4400 Nyíregyháza, Lego u.15.) 

megbízásából, Nyíregyháza 0685/20. hrsz.-on megvalósításra kerülő LEGO játékelemgyár bővítéséhez 

készített előzetes vizsgálati dokumentáció, fenti ügyszámon kért kiegészítését 2db nyomtatott, egy darab 

elektronikus adathordozón. 

 

Kérjük az eljárás lefolytatását, a benyújtott dokumentációk elfogadását engedélyezéshez való hozzájárulást. 

 
A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése: 

A kitettség fogalma esetünkben azt jelenti, hogy gazdasági, társadalmi vagy kulturális értékek erőforrások, 

infrastruktúra, illetve emberek vannak jelen olyan területen, amelyet érint(het) az éghajlat változása. 

Telepítési helyszín a földtulajdonszerzéssel a becsatolt területváltozás nagysága szerint, a négy helyszín 

vonatkozásban összesen 20,8 ha-t érint. Azonban konkrét területváltozás (területfoglalás, igénybevétel) 

mindössze 2,5 ha nagyságra tehető.   

A területváltozás kapcsán fellépő kitettség nagyon alacsony szintű. 

A hatásterületek (összes) területek vonatkozásban vizsgált kitettség alapján vizsgált területnagyság 18-22 ha 

közzé tehető. Ez a területnagyság a várható hatásokat a benyújtott dokumentációban részletesen elemezve a 

klímaváltozásra nem jelent veszélyt. 

 

Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése: 

Érzékenység 

Az éghajlatváltozás hatásai az alábbi alrendszereket, területeket érintik egy településen: 

Tárgy: Hiánypótlás LEGO 
Manufacturing Kft. előzetes 
vizsgálatához 
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- emberi egészég, egészségügy 

- energiaellátás, energiatermelés, 

- ivóvíz ellátás 

- csatornázás, szennyvíztisztítás 

- árvízvédelem 

- közlekedési infrastruktúra,- utak vasutak csatornák 

- természet városi zöldfelületek 

- élelmiszerellátás, mezőgazdaság stb. 

A gyár területén történő beruházás (technológia alapján) nem tekinthető érzékenynek, mivel az nem 

illeszthető be a fenti alrendszerekbe, nem fogékony az éghajlatváltozásra, az ahhoz köthető időjárási 

jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. Tehát erre a rendszerre (gyártási technológiára valamint 

munkafeltételekre) nincs hatással az éghajlat eredetű változás. A viharok széllökések gyakoribbá válása, ami 

veszélyezteti a légvezetékeket, az áramátalakító berendezéseket, és más elektromos rendszereket. Télen 

zúzmara, vizes hóteher és ónos eső ráfagyása jelenthet növekvő terhet a vezetékeken. A gyárban kiépített 

energiaellátó rendszerek, meg tudnak birkózni az energiaigény éghajlatváltozás miatti változékonyságával.  

Lehetséges hatásokra vonatkoztatott kockázatértékelés: 

 Kitettség 

 Csekély Közepes Magas 

 

Érzékenység 

Csekély ++ -+ -- 

Közepes -+ -+ -- 

Magas -- -- -- 

 

Adaptív kapacitás 

Egy rendszer adaptív kapacitása magába foglalja mindazt a lehetőséget, képességet és hajlandóságot, 

amellyel fel tud készülni a klímaváltozásra, mérsékelni tudja károkat, meg tud birkózni a bekövetkező 

események következményeivel és alkalmazni tud a változásokhoz. Mindez azt jelenti, hogy olyan 

infrastrukturális védelmi rendszert kell kialakítani, ami egy esetleges változást el tud viselni. Ezeket a 

szempontokat a gyár bővítése kapcsán maximálisan figyelembe vették. Ilyen a több oldali energia betáplálás 

lehetősége. Elektromos energia előállítása, közvetlen villamos energiavételezésen kívül földgázból történő 

előállítással is biztosított. Ivóvíz kétirányú bevezetési lehetősége biztosított. A tetőfelületekről, és 

burkolatokról összegyűjtött csapadékvizek, tisztítás utáni hasznosítása szikkasztással történő későbbi 

elhelyezése, záportározók kialakítása stb. Víztakarékos berendezések használata. Fénycsapdás épületek 

kialakítása lehetővé téve a természetes fény használatát. Az egész gyárban intelligens világítási és árnyékoló 

rendszer működik, ez vonatkozik a fejlesztési területre is. Így a kinti viszonyokhoz igazodva árnyékolnak, vagy 
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éppen teszik ki a napfénynek az épületrészeket. Az üzemcsarnokokba és irodaterekbe ahol csak lehet, 

természetes fényt engednek – akár ablaktalan helyisé-gekbe tükrös fénycsapdák segítségével. 

 

Energiafelhasználás-visszatáplálás 

A Németország partjainál található, első Borkum Riffgrund 1 szélturbinák megkezdték az energiatermelést. A 

szélfarm hozzájárul a LEGO Csoport azon céljának eléréséhez, hogy 2020-ra 100%-ban megújuló energiából 

fedezze energiaigényét. 

A LEGO Csoport 75 százalékát birtokló KIRKBI A/S körülbelül 3 milliárd dán koronát (400 millió eurót) fordított 

egy part menti szélerőmű telepítésére az Északi-tengernél, Németországban A KIRKBI A/S a szélfarm 78 

szélturbinája által előállított teljes energiamennyiség 31,5 százaléka felett rendelkezik. Mostanra, kétévi 

működés után az első szélturbinák elkezdtek áramot szállítani a szárazföldi elektromos hálózatba. A 

befektetés révén a LEGO Csoport közelebb kerül céljának eléréséhez, azaz 2020-ra több megújuló energiát 

állíthat elő, mint amennyi energiát felhasznál. Mind a 78 szélturbina üzembe helyezésével a szélfarm 

körülbelül 320.000 háztartás fogyasztásának megfelelő áramot képes előállítani. 

100%-ban megújuló energiával 2020-ra 

A LEGO Csoport 2013-ban csatlakozott a Természetvédelmi Világalap (WWF) klímavédelmi programjához. A 

LEGO Csoport többek között arra tett ígéretet, hogy 2016-ra megújuló energia birtoklásával és termelésével, 

valamint az energiahatékonyságának növelésével ellensúlyozza széndioxid-kibocsátását. 

Öko-projekt 

A nyíregyházi gyár környezetében, 2014 tavaszán kezdtek abba a hosszú távú élőhely megőrzési projektbe, 

melynek keretében 26 hektáron telepítettek őshonos növényfajokat, helyreállítják azt az állapotot, ami a 

gyár környékét mintegy 200 évvel ezelőtt jellemezte. 

Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársai dolgozták ki azt a 

koncepciót, amely kivételes lehetőség az ipari fejlesztés és a természetvédelem szempontjainak 

összehangolására. A LEGO gyárnak otthont adó területen a térségre jellemző, ligetes homoki tölgyesek voltak 

kétszáz évvel ezelőtt. A nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyes mára hazánk egyik legveszélyeztetettebb 

élőhelytípusa – ennek megmentését támogatja a kialakításra kerülő zöldfelület. Mivel ez idáig nem 

reprodukáltak még ilyen mértékben természetközeli ligetes gyepet, ezért a kezdeményezés tudományos, 

természetvédelmi és gyakorlati jelentősége kivételes. A pusztai tölgyesek egyedülálló természeti értéket 

képviselnek, nincs hozzájuk hasonló sem Közép-Európában, sem máshol a Kárpát-medencén kívül. Mivel 

pusztulásuk folyamatos, rendkívül veszélyeztetett élőhelynek számítanak. Akárcsak a homoki tölgyesekkel 

mozaikot alkotó homoki sztyepprétek, amelyek nagy része szántóföldi hasznosítás miatt mára kipusztult. 

A fűfélék telepítése az első fázis, amely során máshol lekaszált őshonos növényeket hordtak fel az 

előkészített földterületre, hogy a szükséges magok a talajba kerülhessenek. A fásítás késő ősszel történt meg. 

Sikeres telepítések hatására mintegy öt év múlva válik majd önfenntartóvá a növénytársulás, amelyet a LEGO 

gyár dolgozóival és látogatóival is szeretnének megismertetni. Ennek érdekében a gyár területén szabadtéri 

bemutató és tanösvény kialakítását tervezik a későbbiekben. 
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Rugalmasság 

A rugalmasság a sérülékenység ellentéte: egy rendszer azon képessége, hogy időben és hatékonyan előre 

lássa, tompítsa egy veszélyes esemény hatásait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyreálljon e hatásokat 

követően úgy, hogy továbbra is működjenek lényeges és alapvető struktúrái és funkciói. Vagyis egy rendszer 

azon képessége, hogy az alapvető funkcióit tekintve jelentős külső változások közepette is viszonylag stabil 

tudjon maradni. A gyár tervezése során ezt szempontot kiemelten fontosan kezelték, a kiválasztott 

anyagfelhasználásokon keresztül megtervezett funkcionalitást belevéve a környezeti terhelés csökkentését 

figyelembe vették.  

 

A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

bemutatása: 

A végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan NEM befolyásolt projekt, (1. táblázat kitöltése 

alapján) ezért a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs 

útmutatóban foglaltak szerint NEM szükséges! 

1. Táblázat: Ellenőrző lista az éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítására 

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a projekt 

tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb 

helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az 

egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 

kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás vezethet-e csökkent termelékenységhez, 

magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt által előállított 

termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz 

hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és 

szolgáltatások. Amennyiben a víznek jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy 

termelési eljárás során), illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti 

turizmus) úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás? 

(pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, víz, biomassza vagy egyéb megújuló 

energia potenciál változása az éghajlatváltozás következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az 

éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól, amelyek árát 

vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események? (pl. élelmiszer 

feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási 

eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 
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8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve hőmérsékleti 

stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, illetve rosszul szellőző 

épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat? (pl. 

épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

 

HA az 1. táblázat 1. kérdésére a válasz ’IGEN’, és emellett a 2–9. kérdések bármelyikére ’igen’-nel válaszolt, az 

Ön által végrehajtandó projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt, ezért a projekt 

sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele az adaptációs útmutatóban foglaltak 

szerint javasolt!  

HA az 1. táblázat minden kérdésre NEM választ adott, akkor további elemzésre nincs szükség.  

 

Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

Fentiek alapján nem releváns! 

 

Parkolók vizsgálata III. ütem vonatkozásban: 

 

- I.ütemben megvalósult jelenleg rendelkezésre álló parkolószám: 589 db +7db busz. 

- II.ütemben engedélyezett parkolószám 589 db +9 busz összesen I. ütemmel együtt 1062 db+16 

db busz. Megvalósításuk még nem történt meg. A II. ütem várható teljes tervezett parkolószám 

(820db +180db több részletben) összesen 1000 db, ebből 473db 2 ével belül, a többi 527 db 

várhatóan 5-8 év múlva valósulna meg. 

- III. ütemben jelzett parkolószámok: 50db óvoda körzetében, 160 db („PAB, ADB, PRC”, porta), 

380db („PAD, ADC, WHE”) épületek körzetében, megvalósítása várhatóan 8-10 év távlatában 

valósulna meg. 

- Mivel a jelenlegi helyzetben már nem elegendő a parkolók száma ideiglenesen kialakításra került 

120 db parkoló, valamint a III. ütem vizsgálatában a területbecsatolással további 350db 

ideiglenes parkoló szerepel. Ezek a parkolók ideiglenesen kerültek, kerülnek kialakításra, zúzott 

köves burkolattal. Amint a fentiekben vázolt ütemezés szerint a többi ütemhez kapcsolódó 

parkolók elkészülnek, az ideiglenes parkolók felszámolása megtörténik, teljes terület 

helyreállítással. A gyár fejlesztése során mindig csak az éppen szükséges parkoló mennyiség kerül 

megvalósításra.  
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban a fenti darabszámú parkolók (II. ütemből hiányzókat is) 

megvalósítása során várható hatásokat is figyelembe vettük, várható hatásterületet ennek 

megfelelően határoztuk meg. 

Ezúton kérem kiegészítésünk elfogadását, engedélyezés folytatását! 

 

 

Nyíregyháza, 2017. Augusztus 16. 
 
 

                                                                                                         
                                                                                          Tisztelettel:  Szalai Sándor 
                                                                                                                 ügyvezető 
 


