
Beszámoló - 2020.

Egyesületünk hivatalosan 2020. március 1-jén alakult, de már januárban, egy
katasztrófavédelmi eljárás keretében tartott közmeghallgatáson felszólaltunk:
tiltakoztunk a Samsung 1. számú gödi akkumulátorgyára felső küszöbértékű
veszélyességi osztályba sorolása és Göd további iparosítása ellen.

A lakossági tiltakozások ellenére, a rendkívüli veszélyhelyzetet is kihasználva, a
Samsung SDI minden bővítési kérelmét engedélyezték a hatóságok. Az év
folyamán összesen három felső küszöbértékű veszélyes üzem, illetve
gyáregység megépítésére adtak ki engedélyt. Ezekhez nem kell
környezetvédelmi engedély sem, a gyáraknak ugyanis a hatóságok szerint nincs
jelentős környezeti hatása.

Áprilisban pedig a magyar kormány létrehozta Gödön az ország első különleges
gazdasági övezetét a Samsung további, zavartalan terjeszkedése céljából.

Mi azonban továbbra is tiltakozunk Göd túlzott mértékű iparosítása ellen.

https://hvg.hu/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas


A város védelmében szeretnénk elérni:

- a gödi különleges gazdasági övezetről szóló kormányrendelet
visszavonását;

- a lakosság és a városvezetés bevonását a Gödről szóló döntésekbe;
- egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindítását a

Samsung-gyár eddig megépült üzemeire, részletes környezeti
hatástanulmány készítését;

- a Samsung-gyár  kibocsátási adatainak és a vizsgálati jegyzőkönyveinek
nyilvánossá tételét, a kibocsátási adatok folyamatos elérhetőségét;

- a város kezelésében lévő monitoring-rendszer kiépítését;
- véderdősáv létrehozását az iparterület köré, melynek tervezésébe Göd

város lakosságát és a Göd-ÉRT Egyesületet is bevonják;
- a gyár zajszennyezésének megszüntetését, az eddigi zajmérések

eredményeinek és a további zajcsökkentő intézkedéseknek a közzétételét;
- a lakóingatlanok értékvesztésének és a lakosságot ért károknak a

felmérését és a jogorvoslat lehetőségeinek kidolgozását.



Mit tettünk 2020-ban?

- Márciusban petíciót indítottunk a további gyárbővítés és az ahhoz kapcsolódó
infrastrukturális beruházások, pl. az ipari vasút ellen. Az Iparváros születik a
Dunakanyarban. Mentsük meg Gödöt! petíciót kb. 2800-an írták alá.

- Az eredetileg március 31-re meghirdetett közmeghallgatásra – amire a Samsung
2. gyárának katasztrófavédelmi engedélyezése ügyében került volna sor –
beadványt készítettünk, melyben részletesen elemeztük a Biztonsági jelentés
hiányosságait. A beadványunkhoz sok gödi lakos csatlakozott, s még számos gödi
lakos nyújtotta be saját észrevételeit.

- Videókat, fotókat készítettünk és panaszokat nyújtottunk be a hatóságoknak a
gyár területén folyó, rendkívül hangos éjszakai munkavégzés és az építkezés
miatti porszennyezés ügyében.

Az éjszakai munkavégzés miatti panaszunkat először elutasította a hatóság.
Később azt állították, hogy megtiltották a beruházó számára az éjjeli
munkavégzést. Ennek ellenére most is folyik éjjelente építkezés.

A porszennyezést a beadványaink nyomán mérsékelte a beruházó. A hatóság által
küldött válasz szerint a Samsung locsolást és füvesítést vállalt a telephelyén. A
porfelhők csökkenését azonban leginkább a második gyár megépítésének
ideiglenes felfüggesztése eredményezte.

- Tájékoztatást kértünk a Samsungtól a COVID-ügyben. A tájékoztató szerint
karantént rendeltek el minden külföldi munkavállalónak munkába állás előtt.
Csakhogy kiderült: az ukrán dolgozóknak nem kellett ezt betartaniuk: rendőrségi
engedéllyel a karantén ideje alatt is bejárhatnak a munkahelyükre.

https://www.peticiok.com/tamogatom_god_varos_onkormanyzatat_hogy_kepviselje_a_varos_es_kornyeke_lakoinak_tiltakozasat_a_kiemelt_kormanyprojektkent_duborg_samsung-gigaberuhazas_ellen
https://www.peticiok.com/tamogatom_god_varos_onkormanyzatat_hogy_kepviselje_a_varos_es_kornyeke_lakoinak_tiltakozasat_a_kiemelt_kormanyprojektkent_duborg_samsung-gigaberuhazas_ellen
http://www.god.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=44744&newswf2_action=
https://docs.google.com/document/d/1v1y7cWEpsmH12hTs47yQLP1Dvbao137D/edit
https://www.facebook.com/godert.hu/videos/697462260798665
https://www.facebook.com/godert.hu/photos/159481165545897
https://drive.google.com/file/d/1xJBYCVOWCb246DEoja_NVh6MV30gyisa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bR-vtKZKEXmLERmuNsrCqjRVylUBy0u4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSURzE1a7ldaiS_GG_0Vm0lI1bslHKLm/view?usp=sharing
https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/enged%C3%A9ly.jpg
https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/enged%C3%A9ly.jpg


- Áprilisban nyilvánossá tettük a gödi önkormányzat 2018. július 5-i testületi

ülésének hanganyagát (Gödi sírásók), mely bizonyította az előző, Markó József
vezette testület aktív együttműködését a gödi 25 hektáros erdő kiirtásában és a
mezőgazdasági területek Samsungnak való átjátszásában.

- Május 1-jén az aHang segítségével újabb petíciót indítottunk (Nem adjuk Gödöt!
Tiltakozás a különleges gazdasági övezet és jogszabálysértések ellen). Kb. 5000
aláírást gyűjtöttünk.

- Cikkben reagáltunk a gödi különleges gazdasági övezettel kapcsolatos téves
állításokra. Cikkek, nyilatkozatok készültek velünk a helyi és az országos
médiumokban. 21 ezren nézték meg a Partizán nevű YouTube-csatorna Gödről és
a Samsung-beruházásról készült videóját, melyben egyesületünk több tagja is
megszólalt. A France 24 televízióban és a svájci közszolgálati rádióban szintén
beszéltünk Gödről.

- Május végén, hosszas halasztgatás után végre sor került a márciusban
elmaradt, törvény szerint kötelező katasztrófavédelmi közmeghallgatás online
formában való megtartására. Hiába kérte egyesületünk is és a gödi polgármester
is, hogy a veszélyhelyzet elmúlta után élőben tartsák meg a közmeghallgatást,
erre a magyar hatóságok nem voltak hajlandók.

Az online élő közvetítést egyesületünk kérte a Pest megyei közgyűlés elnökétől,
mivel eredetileg csak telefonos és írásbeli észrevételekre adott volna lehetőséget
a megyei önkormányzat. A válaszadás élő közvetítésének biztosítását annak is
köszönhettük, hogy az aHang segítségével 850 támogatónk küldött a Samsungnak
és az engedélyező hatóságoknak észrevételt. Egyesületünk emellett újabb
beadványt készített a Biztonsági jelentés hiányosságaival és a közmeghallgatás

https://www.youtube.com/watch?v=KIgkYZNaJO4&t=342s
https://szabad.ahang.hu/petitions/tiltakozunk-a-godot-tonretevo-gazdasagi-ovezet-ellen
https://szabad.ahang.hu/petitions/tiltakozunk-a-godot-tonretevo-gazdasagi-ovezet-ellen
https://www.facebook.com/111059867054694/photos/a.159481398879207/159771388850208/?type=3&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1589877600427811
https://hang.hu/belfold/2020/05/31/a-jovo-bekoltozott-godre/
https://nepszava.hu/3076101_a-porba-veszett-varos-ilyen-a-valosag-a-kormany-kulonleges-ovezeteben
https://godihirek.hu/2020/04/bemutatkozik-a-god-ert-kornyezetvedelmi-es-varosvedo-egyesulet/
https://www.klubradio.hu/adasok/bekanak-erzik-magukat-a-godiek-foleg-azutan-amit-a-kormany-csinalt-veluk-112676
https://www.youtube.com/watch?v=rFpGJ7sUz_U&feature=emb_title
https://www.france24.com/en/europe/20200604-focus-covid-19-in-hungary-are-emergency-powers-being-used-against-the-opposition
https://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/ungarn-orban-entmachtet-gemeinde?id=1b76615d-a92d-4c85-954d-d309e6bcf39f&expandDescription=true&fbclid=IwAR0W-mXo1FmVE9_g8kdjLFqCtubRffpdIN9AD_8GWrZqQHFvVS1yBOlnlGk
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7HptSYn-U
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7HptSYn-U
https://drive.google.com/file/d/1547xELeHcwZvk4WdSpRGE6LU9fxlCz5s/view?usp=sharing
https://szabad.ahang.hu/petitions/kuldj-levelet-a-pest-megyei-onkormanyzat-kozgyulesere
https://drive.google.com/file/d/16gaO5fsvf4AU2IMfh3Hp4KsH95NFwNJ0/view?usp=sharing


szabálytalan meghirdetésével kapcsolatban. Természetesen telefonon is
feltettünk kérdéseket, amelyeket nem pontosan az elhangzottak szerint olvastak
fel a közvetítés során.

- Júniusban 11 pontból álló kérdéssort és tiltakozást nyújtottunk be a megyei
elnöknek. Tiltakoztunk többek közt amiatt, hogy az ipari területről és a
különleges gazdasági övezetről szóló döntésekből kizárják a gödi lakosságot, hogy
a Samsung veszélyes üzemegységei környezetvédelmi engedély nélkül, sőt a
katasztrófavédelmi engedély kiadása előtt épülnek.

A megyei elnök által küldött válaszban számos furcsa megállapítás szerepel. Így
pl. kijelentik, hogy a második gyár 760 tonnás elektrolit tárolóját – melyet a
közzétett előzetes tervek szerint a lakossághoz legközelebb eső területen építene
meg a Samsung – “a legutolsó tervek szerint” mégsem a lakosság felőli oldalra
tervezik telepíteni. A Samsung képviselőitől azonban semmilyen tájékoztatás nem
kaptunk, hogy pontosan mi, és hol épül meg a 056-os hrsz-ú területen. A Samsung
SDI Környezeti jelentése szerint ezen a 80 hektáros területen nem indult meg a
második gyár építése.

- Tavasszal és nyáron több önkormányzati testületi és bizottsági ülésen részt
vettünk. Érvekkel próbáltuk megszerezni az önkormányzat támogatását a
véderdő-telepítés, a zajcsökkentés, az ingatlanok értékvesztésének felmérése
ügyében. A gödi kaotikus politikai helyzet és az ellenzéki képviselők egy részének
pálfordulása miatt azonban az  önkormányzat semmilyen Samsunggal
kapcsolatos ügyben nem képvisel egységes álláspontot.

- A második gyár közmű-építése és az első gyár bővítése miatt Alsógöd és az Oázis
lakópark is érintett lett a Samsung zajszennyezésében. Emiatt szeptemberben

https://docs.google.com/document/d/1-5WS3BzZrulPFVHnIIxntwlqov06sVBR/edit#
https://drive.google.com/file/d/1QvPOjQjH1iL_7dUWg-i1rV7_pXI8vq8t/view?usp=sharing
https://www.samsungsdi.hu/hu/fenntarthatosagi-jelentes


Csendes Gödért! néven kampányt indítottunk: formanyomtatványt készítettünk,
amelynek segítségével a lakosok könnyebben nyújthatnak be panaszt a
hatóságnak, a Samsungnak és a megyének. Így ősz óta több tucatnyi lakossági
panasz érkezett, aminek hatására októberben a hatóság zajcsökkentési
intézkedési terv elkészítésére kötelezte a Samsungot.

-  Nemcsak levélben, hanem a gödi Városházán szerdánként tartott megyei
fogadóórákon is megjelentünk és benyújtottuk a lakossági panaszokat.

- Szeptemberben újabb katasztrófavédelmi közmeghallgatást tartott a megye. A
Samsung ugyanis váratlanul az első gyárának újabb jelentős bővítésére és egy
harmadik felső küszöbértékű veszélyes üzemre is engedélyt kért. Ekkor hangzott
el, hogy a második gyár megépítéséről a Samsung részéről még nincs “végleges
döntés”.

Döbbenetünkre a közmeghallgatást követően lakossági fórumot is tartott a
megyei önkormányzat; ez ellen tiltakoztunk, hiszen nyilvánosan nem lett
meghirdetve ez az esemény, arról nem értesítették sem a gödi önkormányzatot,
sem a lakosságot.

Egyesületünk hónapok óta kezdeményezi egy előzetesen meghirdetett lakossági
fórum megtartását a gödi iparterület és a Samsung-gyár bővítése ügyében,
amelyen a Samsung illetékesei mellett a környezetvédelmi hatóság képviselői, a
megyei elnök s a régió országgyűlési képviselője is részt vesznek és válaszolnak a
gödiek kérdéseire. A gödi Samsung-gyár ügyében hozott 2016-os

http://www.godert.hu/kampany/
https://www.youtube.com/watch?v=UERBuKG8ejI&feature=emb_title
http://www.pestmegye.hu/images/2020/Godi_ovezet/K%C3%B6zmeghallgat%C3%A1s_2020.09.22.pdf
http://www.pestmegye.hu/images/2020/Godi_ovezet/K%C3%B6zmeghallgat%C3%A1s_2020.09.22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Lk1Cyxl6qXesTuZItKsV5z1vOukPIliU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lk1Cyxl6qXesTuZItKsV5z1vOukPIliU/view?usp=sharing


kormányhatározat óta ugyanis EGYSZER SEM hirdettek meg Gödön lakossági
fórumot, csupán kötelező, tematikus katasztrófavédelmi közmeghallgatásokra
került sor.
Az ügyben Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek többször küldtünk levelet,
ezekre a megkeresésekre azonban több mint fél éve Tuzson Bence nem válaszol.

- Szeptember végén a Gödi Önkormányzat által meghirdetett, ám az ellenzéki
képviselők többségének távolmaradása miatt érvénytelen közmeghallgatáson is
felszólaltunk a véderdő és a zajproblémák mielőbbi megoldása ügyében.

- Október 3-án a Karátson Gábor Kör “Vitatható ökopolitika” című
rendezvénysorozatának részeként a Körrel közös rendezvényt tartottunk a
göd-újtelepi játszótéren. Az eseményről a Magyar Hang is beszámolt.

https://docs.google.com/document/d/1bMnJ8M0UFQVM4TG76_Kf5zHfwy6xCNQw/edit
https://www.youtube.com/watch?v=MOKIiUenQSs&fbclid=IwAR38jMbmosW-d-dYwsmxXJgVhJRnGM-wsvl2-u8ftFeLmrlOnu-ooRBOwas
https://hang.hu/belfold/2020/10/04/allampolgar-kussolj-mert-ha-kerdezel-megsertodik-a-kormany-es-elveszi-a-penzed/


- Október 30-án részt vettünk a Pest megyei Önkormányzat közmeghallgatásán,
az ott elmondott panaszainkat és kéréseinket írásban is megküldtük a Pest
Megyei Közgyűlés elnökének. Érdemi választ azóta sem kaptunk.

- Októberben véleményeztük a Külső Védelmi Terv első tervezetét. December végére
készült el a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott Lakossági tájékoztató. Ez
több súlyos hibát is tartalmaz, melyre felhívtuk a gödi polgármesteri hivatal
közbiztonsági referensének figyelmét.

- November és december folyamán adatigényléseket nyújtottunk be. Többek
közt jegyzőkönyveket kértünk a Samsung által kibocsátott szennyező anyagokról
és a zajmérési adatokról. Ezekből kiderült többek közt, hogy zajvizsgálatot
utoljára július 2-án végeztek, de épp azokon a helyszíneken, melyekről ősz óta
panaszok érkeztek, nem történt zajmérés. A levegő-szennyezettség is fokozódott,
a gyár miatt pl. 2019-ben a széndioxid-kibocsátás kb. a két és fél-szeresére nőtt
Gödön a korábbi évek kibocsátási adataihoz viszonyítva.

Adatokat kaptunk arról is, hogy a Samsung miatti ingatlan-vásárlások és
kisajátítások lebonyolításával megbízott Biczi és Turi (korábban Biczi és Tuzson)

https://www.youtube.com/watch?v=N0mH-guRqOk&t=702s
https://drive.google.com/file/d/1KROlvWRuwwzZFia7mQcuusDLdiO3win5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mufaGc7nBc0rNbGNutcow-rJuYzsO8-g/view?usp=sharing
https://kimittud.atlatszo.hu/request/samsung_sdi_magyarorszag_zrt_alt#incoming-23567
https://kimittud.atlatszo.hu/request/16645/response/23644/attach/3/20201222%20b%20t%20ugyved.pdf


Ügyvédi Irodának 2018-ban,  2019-ben és 2020-ban  összesen 78 millió forintot
fizetett ki a Gödi Önkormányzat.

- A Samsung SDI Környezeti jelentést tett közzé a 2019-es évről; a Jelentésből
nyomtatott példányokat kértünk és kaptunk a Samsungtól, ezekből több példányt
gödi civil szervezeteknek és gödi lakosoknak juttattunk el. A Jelentés számos
ellentmondást és megtévesztő adatot tartalmaz, ennek elemzését végezzük.

- Egyesületünk aláírta azt a gödi lakosok által benyújtott beadványt, mely
változtatási tilalmat kér a Nemeskéri Kiss Miklós út mentén korábban kijelölt
Gksz-1 besorolású övezet teljes területére, valamint a Puszta dűlő és az új
Samsung-bekötőút közötti mezőgazdasági- és erdő-területekre, valamint véderdő
telepítést kért a különleges gazdasági övezet és a Nemeskéri út közötti területre.

- Decemberben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak is
tettünk panaszt, mivel a Samsung építési engedélyeit már sem a gödi
önkormányzat (hiszen már nem ügyfél), sem a megyei önkormányzat nem teszi
közzé.

Köszönjük az egyesület tagjainak, támogatóinknak és
szimpatizánsaiknak a közös munkát. Reméljük, 2021-ben még többen
csatlakoznak hozzánk, hogy együtt tudjunk tenni szeretett
városunkért, Gödért!

http://www.godert.hu/

https://www.facebook.com/godert.hu

https://samsungsdi.hu/hu/fenntarthatosagi-jelentes
https://docs.google.com/document/d/13XPGwmb6GwOgGIQQxzncfrrbHWXfiUzN/edit
https://drive.google.com/file/d/1NHoeOE_CzNJS4RbCdd1E9__Q8VHDqg7a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NHoeOE_CzNJS4RbCdd1E9__Q8VHDqg7a/view?usp=sharing
http://www.godert.hu/
https://www.facebook.com/godert.hu

