
 
 
Mindegy, hogy zúgás vagy búgás: a zaj gödi lakosok éjszakáit és nappalait teszi tönkre! 
  
A Gödi Körkép decemberi számában érdekes, ám meglehetősen félrevezető írások jelentek 
meg a Samsung-gyár zajával kapcsolatban. A cikkek szerint a gödi lakosok által „hallani vélt” 
zúgás valójában nem is a Samsungból ered: vagy az OVIT transzformátoraiból származik, 
vagy csupán a fülünk és a pszichénk “terméke”. 
 
Az OVIT-ról szóló írás közlése azonban megtévesztő. A transzformátorok zúgása ugyanis 
évtizedek óta valóban létező jelenség, de a lakópark mellett felhúzott zajvédő domb és fal 
korlátozza ezt a zajhatást. Így az Alsógöd keleti felén élők korábban sem panaszkodtak 
miatta. 
 
A másik írás pedig – a pszichénkben keletkező “búgásról” – egy 2010-ben született 
blogbejegyzés, melynek szerzője információink szerint nem adta hozzájárulását annak 
megjelentetéséhez a Gödi Körképben.  
A 10 évvel ezelőtti bejegyzésnek semmi köze tehát a Samsung-gyár 2020-ban történt 
bővítéséhez és az akkumulátor-előállítás új gyártósorainak beindulásához. Az alsógödi 
lakosok panaszai viszont éppen ezzel összefüggésben, 2020 tavaszától növekedtek meg. Az 
év végére pedig a zajhatás elviselhetetlenné fokozódott. 
 
A Samsungból jövő zúgás egy monoton, a koncentrációt és az alvást akadályozó, az 
idegrendszert folyamatosan terhelő hang, amely változó erősséggel, éjjel-nappal szól. Hallani 
lehet nemcsak az Oázis- és a Termál lakóparkban, de a Nemeskéri út mentén, Alsógöd 
folyókról és költőkről elnevezett utcáiban, sőt esetenként a vasút közelében is. 
 
Ez a zúgás nem az autópálya forgalmából és a gyár további építésének zajából ered. Azok 
ugyanis más típusú – bár szintén jelentősen zavaró – hanghatások. Az autópálya forgalmának 
zaját Alsógödön például 2018 óta lehet hallani, amióta a gyár miatt kiirtott erdő nem segít 
annak mérséklésében. Az építkezés zaja pedig napközben a tolató-rakodó 
nehézgépjárművek hangját, éjjel pedig a fém- és betonelemek mozgatásával járó dübörgést 
jelenti. 
A „Samsung-zúgás” viszont a hűtőtornyok, a mellettük létesített transzformátorállomás, 
valamint a hatalmas gyártócsarnokok irányából észlelhető. Bárki hallhatja, aki arra jár, a 
város keleti felén élők pedig sajnos otthonaikban is részesülnek belőle. 
 
A megnövekedett zajterhelés miatt egyesületünk képviseletében közmeghallgatásokon 
többször felszólaltunk. Emellett „Csendes Gödért!” néven kampányt is indítottunk, melynek 
során egy panaszbejelentő formanyomtatvánnyal segítjük a bejelentések célba jutását. 

A napról-napra tűrhetetlenebb helyzet miatt szeptember óta egyre elkeseredettebb hangú 
panaszok érkeznek a Zöldhatósághoz, a Samsung SDI vezetéséhez és Pest megye 



Önkormányzatához. 
 
Néhány részlet a bejelentésekből: 
 
”A hétvégén olyan elviselhetetlen zajt bocsájtott ki a Samsung-gyár este, éjjel, hajnalban és 
reggel, hogy az egész család nyugalmát, pihenését és éjszakai alvását – zárt ablakokon 
keresztül is – nagyon súlyosan akadályozta.” 
 
”A 6 és 9 éves gyerekek 2020. december 7-én, hétfőn hajnali 4-kor keltek sírva, panaszolva, 
hogy a zaj miatt nem tudtak aludni. A folyamatos zúgás konkrétan olyan hangos volt, mintha 
zárt ajtó mögül a mosógép centrifugálását hallgattuk volna, hosszú-hosszú, estétől reggelig 
terjedő órákon át. Aludni mindannyian szakaszosan tudtunk. A kisebb, 6 éves gyermeket 
iskolába sem tudtuk küldeni a mai napon, annyira kimerült volt.” 
 
”A zajszennyezés mértéke éjszakáról-éjszakára nő, 1000 m-re a gyártól a teraszomon 
éjszakánként 40 DB feletti zajszinteket van lehetőségem mérni, nemcsak hétköznapokon, de 
bármelyik hétvégén is. Napközben pedig, az építkezés zajával együttvéve Budapest 
forgalmas belvárosában érezhetem magam, holott éppen ennek elkerülése végett költöztem 
20 éve a Samsung-mentes agglomeráció e csendes kertvárosába.” 
 
”A gyár és a t. Zöldhatóság hónapok óta ismételt kérésünk ellenére egyetlen zajmérési 
eredményét sem meri a panaszosok rendelkezésére bocsátani, miközben feltehetőleg 
minden érintett félnek tudomása van róla, hogy a zajkibocsátás bármikor (ahogyan most, 
vasárnap éjfélkor is) jelentősen meghaladja a határértéket. Ráadásul a Samsung által 
kibocsátott zaj, annak monotonitása és frekvenciája miatt a határérték alatt is 
elviselhetetlen.” 
 
”Ez a cég törvényt sért – rendszeresen, tudatosan, beismerve, az itt lakók életét semmibe 
véve. 2020-ban, az Európai Unió országában, ahol az emberi egészség (tartós zajkibocsájtás!) 
és az emberek nappali/éjszakai nyugodt élethez való, alkotmányban foglalt alapjogai 
sérülnek.” 
 
”A Samsung az elmúlt két napban is BRUTÁLISAN ZAJOS, SŐT VALÓJÁBAN MOST MÁR HETEK 
ÓTA ILYEN KIEMELKEDŐEN ZAJOS!!! Nem mintha csöndes lett volna bármikor is, amióta 
megépítettek és elkezdett gyártani! Az alacsony frekvenciás pulzáló zúgás megint 
behallatszik a lakásokba!” 

A rendszeresen érkező panaszok hatására a Samsung maga is elismerte a zajszennyezés 
tényét. A határértékek átlépése miatt a környezetvédelmi hatóság zajcsökkentő intézkedési 
terv benyújtására kötelezte a vállalatot. 

A cég ugyanakkor a bejelentésekre csak sablon-válaszokat ad és azt állítja, hogy már eddig is 
számos zajcsökkentő intézkedést tett. Ezek eredménye azonban a mai napig nem 
érzékelhető. A karácsonyi ünnepek sem teltek nyugalomban: a termelés még december 24-
én napközben sem állt le, csak estére csendesedett el a környék. Szilveszter előtt volt még 
néhány zajmentes nap – ekkor viszont a hűtőtornyok vize folyt ki az útra a gyár területéről, s 
a vizet csak a polgármester intézkedésére irányította át a cég a saját csapadékvíz 
elvezetőjébe. Az ünnepek alatt mindössze ennyi nyugalmat érdemeltek a gödiek. 



Egyesületünk tehát a panaszosokkal együtt várja az érdemi válaszokat és a valóban hatékony 
zajcsökkentést. Egyelőre ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a világ legmodernebb technológiáját 
alkalmazó multicég – még további zajforrások létesítését is ígérve – elviselhetetlen zajjal 
szennyezi a környezetét: a „zúgás” intenzitása nem csökken, hanem növekszik. Így Göd egyre 
több lakosa hallja – s egyáltalán nem csak a saját „fejében”, hanem a kertjében és az 
otthonában is. 
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