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Tárgy: Tájékoztatás a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott egyeztetésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

A következőkben rövid áttekintést adok a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott 

egyeztetésekről. 

 

A tavasszal újraindított közvetlen egyeztetések rendszeressé tétele a szervezési és egyéb 

nehézségek ellenére jól halad. Az egyeztetések célja az állandó és stabil kommunikáció 

kialakítása, információszerzés, a környezeti hatások állandó megtárgyalása, valamint a város 

számára fontos témák jelzése a gyár vezetősége felé. 

A SAMSUNG SDI változatlanul magas (igazgatói) szinten képviselteti magát, a város részéről 

Szilágyi László alpolgármester és Gyöngyössy Kálmán önkormányzati tanácsadó rendszeres 

résztvevő a találkozókon. Legutóbbi egyeztetésünk október 26-án volt. 

 

A megbeszélések főbb témái: 
1. A SAMSUNG-ban történt rendkívüli események, és az ezekről adott tájékoztatás 

2. A SAMSUNG környezetterhelése (zaj, vegyi anyagok, forgalom) 

3. CSR tevékenység 

4. SAMSUNG-hoz köthető dolgozók viselkedése a városban 

5. További együttműködési lehetőségek 

 

A SAMSUNG-ban történt rendkívüli események, és az ezekről adott 

tájékoztatás 
 

Októberben két rendkívüli esemény is volt a SAMSUNG SDI területén. Az egyik október 2-án, 

amikor az egyik termelési egységben tűzjelzést követően beindult az automatikus 

oltóberendezés, a másik pedig október 22-én, amikor egy építési területen történt zárlat okozott 

munkahelyi balesetet. 

A rendkívüli események részletei 

Az október 2-i eset: 

A Samsung SDI gödi gyárában 2-án hajnalban, mintegy 4:30-kor az egyik, a gyártással 

közvetlenül nem kapcsolódó, de a termeléshez tartozó elektromos kapcsolótérben berendezés 

meghibásodás miatt túlmelegedés történt. A túlmelegedés kiváltotta a tűzjelző rendszer 

riasztását és az automata tűzjelző rendszer beavatkozását. 

A gyári tűzoltóság (hivatalos neve: létesítményi tűzoltóság) megkezdte a veszélyeztetett részen 

a kiürítést és a helyszín felderítését. A katasztrófavédelem az automatikus rendszer által 

kezdeményezett és a gyári egységek által megerősített riasztásra a felső küszöbértékű veszélyes 

üzemre tekintettel magas szintű riasztással, jelentős erőkkel vonult a helyszínre. 

A helyszínen a kataszrófavédelem tüzet nem talált. A létesítményi tűzoltókkal és a gyár 

szakembereivel együtt megállapították, hogy a jelzést túlmelegedés váltotta ki, az éjszakai 

órában füstnek tűnő jelenség pedig a korszerű automata oltórendszer által képzett oltóanyag 

köd volt. 

Személyi sérülés és környezetszennyezés nem történt. 
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a jelző- és oltórendszer rendszer megfelelően működött, 

a létesítményi és a hivatásos tűzoltóság hatékonyan reagált. Az oltórendszer már a hőmérséklet 

emelkedésre működésbe lépett, megelőzendő a nagyobb bajt. Ez így helyes és maradjon is így 

a jövőben is. Inkább induljon be tízszer megelőzésképpen az oltórendszer és vonuljon a 

mentőerő megnézni, hogy minden rendben van, mint egyszer késsenek, és tűz által okozott 

szennyezés érje el a lakosságot. 

Az október 22-i eset: 

22-én a még építés alatt álló (azaz még nem termelési területként használt) gyárrészben építési 

munka közben történt baleset. Egy nagyfeszültségű kapcsolószekrény helytelen megközelítése 

miatt nagy energiájú elektromos zárlat keletkezett, amely elsőre nagyon súlyosnak látszó égési 

sérülést okozott. Az elsődleges sérültet egy kollegája megkísérelte menteni, a szakszerűtlen 

beavatkozásban a segítő is megsérült, mindketten égési sérüléseket szenvedtek. A sérülteket a 

létesítményi mentőegység azonnal ellátta, majd a riasztott mentőhelikopter Budapestre 

szállította. A sérülések szerencsére nem bizonyult életveszélyesnek, a könnyebb (másodlagos) 

sérült még a baleset napján hazamehetett. 

A balesetben veszélyes anyag nem volt érintett. A hatóságok a balesetről értesítést tettek közzé, 

az eset körülményeit vizsgálják. 

 

A tájékoztatás összefoglalása 
A hasonlóságok és különbözőségek figyelembe vételével a tájékoztatásról a következőket 

tudjuk: 

• Az október 2-i esetben elvileg veszélyes anyag lehetett érintett, valamint kiemelt riasztás 

történt, így a SAMSUNG SDI illetékese haladéktalanul, azaz vasárnap hajnali 5 körül telefonon 

értesítette az önkormányzat illetékeseit (polgármester, kapcsolattartó). 

• A történtekről az önkormányzat nem adott hivatalos tájékoztatást, egyes személyes 

felületeken a ténylegesnél sokkal drámaibb közlés is történt. 

• Számos lakossági kérdés volt a történésekről, valamint a lakosságot esetlegesen elérő 

hatásokról. 

• Az október 22-i esetről, mivel veszélyes anyag nem volt érintett. Mivel munkahelyi balesetben 

lakossági katasztrófavédelmi feladat lehetősége fel sem merült, így az önkormányzatot nem 

értesítették közvetlenül. 

• Mindkét esetről tájékoztatást adott a katasztrófavédelem. A bejegyzések inkább a 

nagyközönség érdeklődésének kiszolgálására készültek, mint a szakmai pontosság igényével. 

Nem látszik igazoltnak az az állítás, hogy katasztrófavédelem érdemben nem vizsgálja a gyárat 

vagy hogy az események eltitkolása lenne a céljuk. 

• Számos, megfelelő információ és szakmaiság nélküli megszólalás jelent meg a közösségi 

médiákban, az eseteket sokszor jelentősen eltúlozva, az esethez egyáltalán nem tartozó, és 

azokat súlyosan eltúlzó képekkel illusztrálva. Ezzel párhuzamosan nagy igény volt a hiteles 

információra is. 

Az esetek tanulságai az önkormányzat és a lakosság tájékoztatása szempontjából 

• Tájékoztatási protokoll szükséges a hiteles információk megszerzésére és közlésére. 

• Törekedni kell a helyzet súlyosságának pontos ismertetésére valamennyi érintett 

(polgármester, képviselők, hivatali dolgozók, Göd lakói) felé, pontosan közölve az aktuális 

teendőket. 

• Kerülni kell a hivatalosnak látszó, de a tényeknek vagy a szakmaiságnak meg nem felelő 

információk közzétételét. 

• Különösen kerülendő a megalapozatlan félelemkeltés, a gödiek alaptalan riogatása. Ez nem 

csupán feszültséget kelt, de a város egészének értékét rontja. 

• Javasolt intézkedés: az önkormányzati tájékoztatás rendjének szabályozása és a SAMSUNG 

SDI Magyarországgal közös tájékoztatási protokoll kidolgozása. Erre teljes nyitottsággal 

reagáltak és együttműködést ígértek. 



 

A SAMSUNG környezetterhelése (zaj, vegyi anyagok, forgalom) 
Az idei évben nagy hangsúlyt kaptak a környezetterhelési kérdések. Ezek két nagy csomópontja 

az esetleges vízszennyezés, valamint az állandó és folyamatos panaszokat okozó zajterhelés. 

További visszatérő téma a megnövekedett forgalom. 

Zajterhelés 
A SAMSUNG SDI legnyilvánvalóbb terhelése a zajterhelés. A megbeszéléseken ebben a 

kérdésben párbeszéd van, érdemi előre lépést nem sikerült még elérni. 

Vízszennyezés, monitoring adatok 
Tavasszal a Göd-Ért Egyesület közzétett egy mérési eredményt, ami igen kis koncentrációjú 

NMP szennyezést mutatott ki három gödi kútból vett vízmintában. A környéken a SAMSUNG 

SDI a legnagyobb NMP felhasználó, azonnal reagált (bár ezt utóbb a Göd-Ért Egyesület 

nehezményezte), és az iparban szokásos méréshatárral saját költségén, haladéktalanul újabb 

méréseket végzett. 

A város Havaria-alapja terhére a polgármesternek módja van ilyen esetekben azonnali 

intézkedésre (pl. saját mérés indítása), de ilyen nem történt. A lakosság tájékoztatására külön 

eseményt szerveztem, melyen a gyár képviselői részt vettek. Az első mérések (magasabb 

érzékelési küszöbbel) nem találtak szennyezést. Később a gyár nagyobb érzékenységgel újabb 

méréseket végeztetett, amelyek szintén nem találtak NMP oldószert. 

Időközben a Greenpace is végzett levegőmérést (hátha onnan került a vízbe az anyag), de nem 

találtak kimutatható mennyiséget. A DMRV az ivóvizet ellenőrizte, amely szintén szennyezés 

mentesnek bizonyult. 

A biztonság kedvéért friss méréseket kezdeményeztem a VKB-ban, a mérés folyamatban van. 

A megbeszélések során a partnerek a felvetésekre általában nyitottak voltak, de az adatokat 

csak igen lassan kaptuk meg. Jeleztük, hogy ennél sokkal hamarabb szeretnénk ezeket 

megkapni. Jeleztük még, hogy kérjük a monitoring adatokat. Ezt elhárították azzal, hogy ez 

hatósági hatáskör, külön kiadni nem tudják. Az ügyben a Göd-Ért folytat adatkiadási pert, 

jelenleg másodfokon áll az ügy. 

Forgalom 
A gyár által keltett forgalom három helyet érint a városban: 

• Duna-Ady út 

• Nemeskéri út 

• Bócsai lehajtó és környéke 

A bócsai csomópont terhelésének csökkentésére a gyár ideiglenes utat alakíttatott ki az M2-vel 

párhuzamosan az új összekötőtől, valamint jelentős területeket nyitott meg parkolásra, így 

Bócsa problémája valamelyest enyhült. 

A gyár délkeleti sarkánál már készül az új csomópont, ez is sokat fog segíteni. A végleges 

javulást a körüljáró út elkészültétől várjuk. Ha ez megvan, remélhetőleg teljesen ki tudjuk 

szorítani a Duna-Ady és a Nemeskéri felől jövő kamionforgalmat. 

 

CSR tevékenység 
A térségben a SAMSUNG SDI jelentős adományozóként van jelen. A 2020 elején rendezett 

sportbál Samsung-os támogatása jó kezdet volt, nagyon pozitív visszajelzésekkel. Sajnálatos, 

hogy ez a kapcsolat megtört, így legalább két évig elég szerényen csörgedeztek a lehetőségek. 

Itt kell megjegyezni, hogy a gyár adományozási hajlandósága nyilvánvalóan nem független a 

fogadókészségtől. Láthatóan Vácon és Dunakeszin sokkal szívesebben fogadják őket, így az 

eredmény is látható. Feladatunk, hogy ezen az egyenlőtlenségen változtassunk. 

Jelenleg a Samsung SDI folyamatosan viszi a Babaverzum programot, rendszeresen szervez 

dolgozóinak városi közcélú programokat (pl. szemétszedés). Ezek mellett a még 2020-ban 

betervezett játszótér adományozás is remélhetőleg célegyenesbe fordul. Ezeket köszönettel 

fogadtuk.  
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Szilágyi alpolgármester úr számos konkrét ötlettel fordult a gyár képviselőihez, hol lenne tér a 

gyár szerepvállalására. Ezekre némelyikére volt fogadó készség. Folyamatosan egyeztetünk, 

hogy a lehető legtöbb ötlet megvalósításra is kerüljön. 

E tárgyban várjuk a képviselőtársak jelzéseit is, milyen ötletekkel, kérésekkel forduljunk a gyár 

felé. 

 

SAMSUNG-hoz köthető dolgozók viselkedése a városban 
A megbeszéléseken többször szóltunk, hogy a város lakóit zavarja a koreai (ázsiai) viselkedése. 

A Samsung SDI vezetői több alkalommal is elmondták, hogy az építkezést a Samsung 

Engineering irányítja. A kifogásolt dolgok (hangoskodás, gyümölcs szedés) az építőkhöz 

köthetők, így azokra nincs ráhatásuk. 

Sok beszélgetés után javultak az állapotok. Döntés született a Samsung oldalán, hogy a 

kommunikálnak a dolgozóikkal, ha pedig sikerül azonosítani az elkövetőt, azt hazaküldik 

Koreába. 

 

További együttműködési lehetőségek 
Részünkről elsősorban energetikai területen vetettünk fel ötleteket. Ezeket nem utasították el 

helyből, de elmondták, hogy most a figyelem leginkább a gyár építkezés befejezésén van.  

Dolgozunk azon, hogy szakértői megbeszélések kezdődhessenek, így érdemben tudjunk 

haladni, amint lehet. 

 

 

 

Göd, 2022. november 22. 

 

 

 Fülöp Zoltán 


