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H I R D E T M É N Y

A  Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdése
alapján hatáskörében  eljáró  elsőfokú  hatóság  a  Samsung  SDI  Magyarország  Gyártó  és
Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2131 Göd, Schenek István u. 1. szám alatti
felső  küszöbértékű  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  katasztrófavédelmi  engedélyezési
eljárásában döntést hozott.

A 36300/2359/2022.ált.  számú eljárásban hozott  hatósági  döntésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja, a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngt.) 2. § (1) bekezdése, valamint
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításról  szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. augusztus 19.
Az  eljáró  hatóság  megnevezése:  Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (1149  Bp.,
Mogyoródi út 43.)
Az ügy száma: 36300/2359/2022.ált.
Az  ügy  tárgya:  a  Samsung  SDI  Magyarország  Gyártó  és  Értékesítő  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  2131  Göd,  Schenek  István  u.  1.  szám  alatti  felső  küszöbértékű  veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélyezési eljárása
A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: 
Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2131
Göd, Schenek István u. 1.)

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  vonatkozó  előírásai  az
irányadóak.
Az  Ákr.  88.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  hirdetményt  a  hatóság  a  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján helyezi el.
Az  Ngt.  2.§  (2)  bekezdése  szerint  a  döntés  közlésének  napja  –  a  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő
5. nap.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró
hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Branyiczky Márk tű. dandártábornok
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igazgató
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36300/2359-12/2022.ált. 
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