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Tisztelt PMKH Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály! Tisztelt Gajdos Nándor! 

 

Az alábbiakban a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület nevében panasszal kívánok 

élni a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. Göd, Ipartelep (Hrsz. 6980.) területén történő éjszakai 

munkavégzés miatt. 

 

A helyrajzi számon lévő telephelyen a PE/17/EP/120-37/2020 üsz.-ú engedély alapján új 

oktatóépület, közműépület és főépület bővítés zajlik. Az épületre vonatkozóan környezetvédelmi 

engedélyt nem hozott nyilvánosságra a Pest Megyei Kormányhivatal. A 056. hrsz-on a IV.a ütemben 

épülő modul összeszerelő üzem Előzetes Vizsgálati Dokumentációja viszont kijelenti, hogy az 

előző, III. ütemű bővítésnél az üzemelés időszakára vonatkozóan csak a nappali hatásterület lett 

meghatározva az előzetes vizsgálat során, az éjjeli nem. Természetesen éjjeli munkavégzéssel 

kapcsolatban nincs zajvizsgálati adat, a 6980. hrsz-on lévő telephely hatásterületben lévő ingatlanok 

esetében azonban a Vizsgálati Dokumentáció olyan zajhatást állapít meg, ami miatt a Samsung SDI-

nek zajcsökkentési Intézkedési tervet kellett készítenie. Éjszakai építkezésre nem adott ki a hatóság 

engedélyt. A zajszennyezésnek leginkább kitett lakóövezet Göd-Újtelep Zrínyi utcája, ahol a 

lakóházak egy része 100 méteren belül található a Samsung-gyár épületeitől, elektrolittárolójától és 

az építkezés zajkeltő forrásaitól. 

 

A Zrínyi utcában lakók több esetben éltek panasszal a határértéket jóval meghaladó zajra valamint 

éjszakai munkavégzésre is. A hatóságoknak tett panaszok ellenére folyamatos a zajhatárérték 

túllépése. 2020. február 24-én Göd város polgármestere és jegyzője ellenőrizte és dokumentálta a 

zajhatást és az éjszakai építkezést. A polgármester panaszt tett a hatóságnál, a Samsung SDI 

képviselőjét tájékoztatta. A Samsung SDI képviselőjének közlése szerint miután kimentek a 

helyszínre és beazonosították a zaj forrását, azonnal le is állíttatták az alvállalkozót, hogy ne éjszaka 

dolgozzanak ilyen zajjal. 

https://www.facebook.com/BaloghCsabaMomentum/videos/488112628741773/ 

 

A zajjal, munkagépek tolatásával, épületrakodással zajt okozó esti, éjszakai és hajnali építkezés 

azonban továbbra is rendszeres a telephelyen. 2020. április 16-án 20 óra után is olyan zaj volt, hogy 

22 órakor néhány helyi lakos megkereste az építkezésen dolgozókat. Fotó-, hang- és 

videódokumentumokat készítettek az éjszakai munkavégzésről, az éjjeli munkavégzés zajáról, 

valamint a Samsung által aláírt, éjszakai munkavégzést engedélyező dokumentumról. 

Mellékeljük ezeket a dokumentumokat. Kérjük a tisztelt Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályt, 

hogy a Samsung SDI Magyarország Zrt. felelősségét tisztázni szíveskedjék és intézkedjék  

szabálytalan és a lakók nyugalmát folyamatosan megkeserítő éjszakai munkavégzés ügyében.   
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