
 
 

Tisztelt Szabó István Elnök Úr!  

 

2020. október 30-án, a Pest megyei közmeghallgatáson elhangzott, majd írásban is megküldött 

kéréseinkre Ön mindössze azt a választ adta, hogy a veszélyhelyzet miatt nem áll módjában Gödön 

lakossági fórumot tartani.  

Szeretnénk azonban megerősíteni, hogy korábbi (a levelünk végén idézett, már 2020. augusztus 

27-én elküldött) kérésünk a gödi lakossági fórum megtartására a különleges gazdasági övezetre 

vonatkozóan változatlanul fennáll. Ezért kérjük, hogy a veszélyhelyzet hivatalos megszűnését 

követően azonnal hirdesse ki (a gödi hivatalos kommunikációs csatornákon is) annak 

helyszínét és időpontját. 

Addig is várjuk részletes tájékoztatását írásban az alábbi (eredeti beadványunkban szereplő, de 

az Ön 2020. november 20-i válaszlevelében meg nem válaszolt) kérdéseinkre: 

● Mikor és hol kezdődik meg a – már az előző, FIDESZ-es vezetésű gödi önkormányzat 

által is megígért – véderdő telepítése a gödi lakóövezetek és a különleges gazdasági 

övezet (KGÖ) között? Ismételten kérjük, hogy a véderdő helyének és kialakításának 

tervezésébe vonják be egyesületünket!  

A 141/2018. Korm. rendeletben is előírt véderdőre ugyanis nemcsak a Gödtől távoli 

helyszíneken, illetve a KGÖ területén van szükség, de a gödi lakosság ipari beruházás által 

elszenvedett kárainak mérséklése miatt a a gödi lakóövezetek és a KGÖ között gyakorlatilag 

minden szóba jöhető területen, még a jelenleg magánkézben lévő területeken is. Ennek 

megvalósításhoz pedig Pest Megye Közgyűlésének anyagi segítsége szükséges. 

● Milyen bővítéseket tervez a Samsung SDI és mikor? 

● Tisztában vannak-e azzal, hogy a beruházó és a hatóságok állításával ellentétben a gyár 

terjeszkedése Göd lakott területei (a Nemeskéri út) felé eső területeken zajlik, tovább 

fokozva a lakosságra mért katasztrófaveszélyt és a már jelenleg is súlyos – a lakossági 

panaszbeadványokból Önök által is ismert – környezetterhelést? 



● Ügyfélként ellenőrzik-e és jóváhagyják-e Önök a különleges gazdasági övezetben 

történő engedélyek kiadását? (Egyúttal felelősséget vállalva mindazért, ami a Gödön élő 

lakosság kárára történik.)  

● Miért nem adnak tájékoztatást Göd lakosainak Pest megye önkormányzatának, illetve Göd 

város önkormányzatának honlapján a közigazgatásilag Gödhöz tartozó, KGÖ területén 

kiadott építési engedélyekről és más hatósági eljárásokról ? 

● Milyen beruházásokat terveznek még, mely cégekkel folynak még tárgyalások a különleges 

gazdasági övezetben és ezekről mikor és milyen formában egyeztetnek a gödi 

városvezetéssel és a lakossággal? 

● Várható-e még bármilyen ipari beruházás az M2 nyugati oldalán, a gödi lakóterületek 

közelében? 

● A KGÖ fejlesztése kapcsán várható-e a környéken még meglévő erdőterületek csökkenése?  

● Milyen jelenleg hatályos HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) van érvényben a KGÖ-ben?  

● Milyen környezetvédelmi rendelet érvényes jelenleg a KGÖ-ben?  

● A Samsung kiemelten veszélyes üzemére milyen speciális, esetleg a hazai környezetvédelmi 

szabályozásnál szigorúbb előírásokat követelnek meg a lakosság védelme és az 

akkumulátorgyártás karbonlábnyomának, környezetterhelésének mérséklése érdekében? 

● Amennyiben a Samsung más cégeket is beenged az általa birtokolt 112 ha-os területre, azok 

működését milyen környezetvédelmi eljárás vizsgálja, és ezek a kapcsolódó vállalkozások 

milyen engedélyekkel rendelkeznek? 

● A 43 Md Ft-os állami támogatással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztési beruházások 

milyen munkálatokat és közműveket takarnak, és ezek a közművek pontosan hol épülnek 

meg?  

● A közművek megépítését milyen környezetvédelmi engedélyezési eljárás előzi meg? Ennek 

folyamatáról és eredményéről milyen formában, mely önkormányzat honlapján tájékoztatják 

a lakosságot? 

● Hol és mennyiben jelentenek az épülő közművek további terheket Göd lakosságának? 

● Milyen útfejlesztések történnek a KGÖ területén? Milyen útfelújítások történnek Göd főbb 

útjain, amelyek állapota jelentősen leromlott a KGÖ megnövekedett forgalma 

következtében? 



● Mikor döntenek a Gödtől elvett iparűzési adó visszaigénylési lehetőségeiről, a 4 alapba 

kerülő összegekről és annak felhasználási lehetőségeiről?  

● Milyen vizsgálati eredményekre jutottak a 2021. január 8-ai és 9-ei szennyvíz kiömléssel 

kapcsolatban, amikor is a KGÖ területéről a lakosság számára azonosítatlan szennyvíz 

ömlött közútra és gödi magánterületekre?  

● Honnan származik és mi igazolja azt a honlapjukon közölt információt, hogy kommunális 

szennyvíz került ki a gyár területéről, miközben a hatóság a szennyezett vízből és talajból 

nem vett mintát? Az éjszakától másnap délutánig tartó kiömlés (nem „szivárgás”!) miatt 

hatalmas tócsákban álló, illetve a talajba elszivárgó kommunális szennyvíz az elkerítetlen 

területen áthaladó sportolókra, kutyasétáltatókra is veszélyes lehetett, különös tekintettel a 

pandémiás helyzetre. Miként figyelmeztették a gödi lakosságot a veszélyre? 

● Milyen intézkedéseket hoztak az ehhez hasonló (nem első alkalommal előforduló) esetek 

elkerülésére? 

● Tudnak-e arról, hogy a Samsung SDI a Zöldhatóság által előírt zajcsökkentési tervét NEM a 

panaszokban érintett Oázis lakópark és Alsógöd zajszennyezésének csökkentésére dolgozta 

ki, csupán Göd-Újtelep két utcájára vonatkozóan? Vagyis a jelenleg legnagyobb mértékben 

érintett lakosság számára semmiféle zajcsökkentést nem ígérnek, sőt, a Nemeskéri út menti 

építkezések során további zajkeltő egységek üzembe állításáról számolnak be a Környezeti 

jelentésükben. Az alábbi térképes ábrán pirossal feltüntettük azokat a helyszíneket, ahonnan 

panaszok érkeztek a hatóságokhoz a Samsung gyárának folyamatos zajszennyezése miatt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Az alsógödi lakóövezetekből érkező zajpanaszok Önök által is ismertek. Mit tesznek Önök 

mint a terület illetékesei a Samsung SDI által is elismert zajszennyezés megszüntetése 

érdekében? Hogyan koordinálják a gödi lakosok zajproblémáinak megoldását a 

Környezetvédelmi hatóság, a Samsung és a lakosok között?  

● Hogyan, miként védik Önök a gödi lakosság életminőségét, ahogyan azt a 2020-24-re szóló 

gazdaságfejlesztési tervükben ígérték?  „… a helyi lakosság, a helyi közösségek érdekeit, az 

életminőség szempontjait is messzemenőkig figyelembe vesszük.” 

Emlékeztetőül megküldjük a 2020. augusztus 27-i levelünkben megfogalmazott kérdéseinket is: 

Tisztelt Szabó István elnök Úr! 

 

A gödi különleges gazdasági övezet ügyében, a gödi lakosság képviseletében fordulunk Önhöz. Kérjük, hogy a helyi 

lakosság érdekeinek, életminőségének figyelembe vétele céljából nyújtson tájékoztatást a lakosok és helyi közösségek 

számára, hallgassa meg a helyiek véleményét és válaszoljon a kérdéseikre. 

Pest megye közgyűlése augusztus 28-ai ülésén több napirendi pontban fogja tárgyalni a gödi különleges gazdasági 

övezet ügyét. Napirendre kerül többek között Pest Megye Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra szóló gazdasági 

programjáról és fejlesztési tervéről, valamint vagyongazdálkodási tervének elfogadása. E tervezet a gödi különleges 

gazdasági övezet kapcsán leszögezi: 

“A területen megvalósuló gazdasági / vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos bármilyen megyei önkormányzati 

feladat ellátása, fejlesztés tervezése során a helyi lakosság, a helyi közösségek érdekeit, az életminőség szempontjait is 

messzemenőkig figyelembe vesszük.” 

Szükségesnek tartjuk, hogy az elfogadás előtt álló programtervezet szellemében egy nyilvános lakossági fórum 

keretében Ön - mint gödi különleges gazdasági övezet intézésével megbízott megyei elnök – a helyi lakosságot 

tájékoztassa, valamint meghallgassa a helyiek véleményét a különleges gazdasági övezet és az ott megvalósuló 

Samsung-beruházás ügyében. 

Hivatkozunk a Tuzson Bence országgyűlési képviselő által július folyamán közzétett videókra is, melyekben a gödi 

gazdasági övezet ügyében Önnel folytatott tárgyalásokról esik szó. Sajnos, a tárgyalások tartalmáról, azok 

eredményéről, valamint a gödi gazdasági övezetre vonatkozó újabb döntésekről semmilyen tájékoztatás nem történt 

eddig. 

Minket, gödieket eddig egyszer sem hallgattak meg, egyetlen lakossági fórum sem került megrendezésre, melyben 

Magyarország legnagyobb ipari beruházásról tájékoztattak volna bennünket, vagy ahol kérdéseket tehettünk volna fel. 

Sajnálatos módon az életminőségünket jelentős mértékben befolyásoló döntéseket a mi érdekeink és szempontjaink 

megismerése, meghallgatása nélkül hozták meg. Örömmel vesszük, hogy végre ezzel a hibás gyakorlattal szakítani 

kíván Pest Megye Önkormányzata és messzemenőkig figyelembe kívánja venni a helyi lakosság érdekeit és 

szempontjait. 

Ezért a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület ezúton kezdeményez egy személyes találkozót Ön, 

valamint Tuzson Bence országgyűlési képviselő és a gödi lakosság között. 

http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/rendeletek-hatarozatok/category/428-a-kozgyules-2020-08-28-i-ulesenek-eloterjesztesei?download=4846:05-eloterjesztes-pest-megye-onkormanyzata-2020-2024-kozotti-idoszakra-szolo-gazdasagi-programjarol-es-fejlesztesi-terverol-valamint-vagyongazdalkodasi-terverol
http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/rendeletek-hatarozatok/category/428-a-kozgyules-2020-08-28-i-ulesenek-eloterjesztesei?download=4846:05-eloterjesztes-pest-megye-onkormanyzata-2020-2024-kozotti-idoszakra-szolo-gazdasagi-programjarol-es-fejlesztesi-terverol-valamint-vagyongazdalkodasi-terverol


Kérjük, szíveskedjen megjelölni egy olyan időpontot szeptember folyamán, amikor nyilvános lakossági fórumon, az 

egyesületünk által biztosított biztonságos helyszínen és körülmények között tájékoztatást fog nyújtani a gödieknek a 

gödi beruházás részleteiről és meghallgatja a helyiek véleményét a gödi gazdasági övezet problémáit illetően. 

A nyilvános fórum megtartására való felkérést elküldtük Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek is, akitől szintén 

várjuk a pozitív választ. 

Göd, 2020. augusztus 27. 

Tisztelt Elnök Úr! Ameddig a lakossági fórum személyes megtartásában akadályoztatva van, a 

levelünkben feltett kérdésekre várjuk szíves válaszát, hogy azt egyesületünk aktivistái 

közreműködésével a gödi lakosok tudomására hozhassuk. 

 

Tisztelettel: 

Bodnár Zsuzsa elnök 

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület 

 

Göd, 2021. január 18. 

 

 

 

 


