
 
 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

hatosag@pest.gov.hu 

Hatósági Osztály 

Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztálya 

Általános Hatósági Felügyeleti Osztály 
 

Tárgy: Panaszbejelentés Samsung SDI gödi ipari üzemének használatbavételi engedély nélküli 

működése miatt 

 

 

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály! 
 

 

Alulírott Bodnár Zsuzsa (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület) kérem alábbi  

panaszbejelentésünk 2013. évi CLXV. törvény szerinti kivizsgálását. 

 

2020. december 29-én a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordultam, közadatként kérve a Samsung 

SDI gödi üzemének használatbavételi engedélyeit. Az alábbi adatigénylést nyújtottam be: 

 
„1.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre  

a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) gödi akkumulátorgyára (továbbiakban. 

Beruházó) "B" és "C" zónája ( építkezés II.-III. üteme) számára kiadott Használatbavételi engedélyt, 

valamint a 056. hrsz-on építési engedélyt kapott Modul Pack összeszerelő csarnok (építkezés IV. üteme) 

Használatbavételi engedélyét. 

A Samsung SDI gödi akkumulátorgyár főépületének "B" zónával történő bővítésére vonatkozó építési 

engedélyt a Pest megyei Kormányhivatal a 2018. június 26-án a PE-17/EP/861-24/2018 ügyiratszámon adta 

ki a Beruházó számára. A PE/ETDR-EP/6616-28/2020 ügyszámú Hirdetmény szerint az akkumulátorgyár 

főépületének "B" és "C" zónával történő bővítése használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében 

megszüntető végzést hozott. A Modul Pack Összeszerelő csarnok és záportározó építési engedélyét a Pest 

megyei Kormányhivatal a PE-17/EP/1082-37/2019. ügyszámon adta ki. 

2.) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni a Beruházó számára kiadott Használatbavételi 

engedélyek számát és kiadásának időpontját.” 

 

Az adatigénylés teljesítésének a határidejét a Pest Megyei Kormányhivatal 45 napra 

meghosszabbította, de a meghosszabbított határidőben sem küldte meg a kért dokumentumokat.    

Kérem a T. Hatósági Főosztály vizsgálatát abban az ügyben, hogy a Samsung SDI Göd, 

Ipartelep, 403. hrsz. és 056. hrsz. ( továbbiakban: Beruházó) milyen használatbavételi engedélyek 

birtokában működik. 
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A Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület számtalan alkalommal tett panaszt a 

Beruházó gyárainak, üzemegységeinek Göd több városrészében hallható egészségkárosító, a 

nyugalmat megzavaró zajos tevékenysége miatt. A Pest Megyei Kormányhivatal a zajhatárérték-

átlépés miatt Zajcsökkentési Intézkedési Terv készítésére kötelezte a Beruházót. Az Intézkedési 

Terv teljesülését (aminek a 2022. év a végső időpontja) állítólag ellenőrizni fogja a Kormányhivatal. 

Kérem a T. Hatósági Főosztályt – illetőleg a Kormányhivatal illetékes Osztályát – , hogy 

vizsgálja ki, a Beruházó mely üzemegységét működteti használatbavételi (működési) engedély 

nélkül. 

Nyomatékosan kérjük, hogy vizsgálják ki, hogy az Alsógödön és a gödi Oázis lakóparkokban 

is hallható zajos működést mely üzemegységek „produkálják”, és zajhatárátlépéssel járó 

tevékenységüket milyen működési engedélyek birtokában végzik.   

 

Tisztelettel: 

Bodnár Zsuzsa elnök    

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület 

 

2021. március 09. 

 

 

 

 

 

 


