Tisztelt Bagoly Katinka,
Samsung SDI PR specialist!

Két – a gödi lakosok életére nézve – fontos témában fordulunk a Samsung SDI-hoz, mielőbbi szíves
válaszukat várva:
I.

A magyarországi járványügyi intézkedések szigorítása kapcsán a következő kérdésekre
szeretnénk választ kapni:

1., A Samsung SDI már a 2019-es Környezeti jelentésében több mint 1700 külföldi munkavállalóról
számol be. Milyen rendszerességgel tájékoztatják őket a magyarországi járványügyi szigorításokról?
2., A pandémiával összefüggésben milyen szabályokat kell betartaniuk az ukrán, koreai, román,
szlovák és más külföldi munkavállalóiknak? Mi az előírás számukra első munkába állásuk esetén,
illetve ha hazalátogatnak, majd Magyarországra visszatérve folytatni akarják a munkát?
3., Végeznek-e Önök teszteket munkavállalóik körében, hogy kiszűrjék a tömeges
megbetegedéseket? Van-e kontaktkutatás, elrendelnek-e karantént az azonos helyszíneken lakó
munkavállalók esetében?
4., COVID (és más) megbetegedések esetén a külföldi munkavállalókat a magyar egészségügyi
intézmények milyen biztosítási jogviszony alapján látják el?
5., Ki és miként ellenőrzi az Önök jelentős számú alvállalkozója körében (köztük több száz vagy több
ezer szintén külföldi vendégmunkás esetében) a járványügyi előírások betartását?
Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy velük kapcsolatban Önök nem nyilatkoznak, hiszen az Önök által
alvállalkozókként definiált vállalkozások munkásai mind a Samsung-építkezés, illetve a gyárhoz
kötődő tevékenységek miatt tartózkodnak életvitelszerűen településünkön; egyre több lakóházban,
illegálisan működő tömegszállásokon, gyakran egy-egy portán a magyar családok létszámát jóval
meghaladó számban. Mindez befolyásolhatja városunkban, lakóhelyünkön a járvány terjedését.
6., Az Önök nem magyar munkavállalói miképpen vesznek részt abban a magyarországi törekvésben,
hogy a lakosság mind nagyobb hányada átoltott legyen, hogy újra megindulhasson az élet? Számukra
ki gondoskodik a védőoltásról, és azt hol, miként kaphatják meg? Hogyan szerepelnek ők a magyar
egészségügyi statisztikákban?

II.

Samsung 1. gyár bővítés - 2. gyár megépítése?

1., A gödi lakosokat rendkívüli módon nyugtalanítja, hogy a külföldi sajtóból arról lehetett értesülni a
közelmúltban, hogy a Samsung újabb hatalmas összegeket fordít beruházásra Magyarországon.

Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy született-e már döntés a biztonsági
jelentésükben 2. gyárként emlegetett (2020-ban elhalasztott) új gyár megépítéséről, és ha igen, az
mikor és milyen tervek alapján történik majd. Ha még nincs döntés, akkor az mikorra várható?
Az Önök Környezeti jelentésének 12. oldalán lévő szöveg és ábra szerint az 5. ütemnél tart a
gyárbővítés, a gyárépületeket feltüntető ábra szerint ez az 5. ütem nem érinti a 056. hrsz.-ú területet.
A 6. ütem kapcsán ezt írják: “Ez a fázis a gyár további bővítését jelenti, amely a piaci igényeknek
megfelelően tervben van. A pandémiahelyzet miatt az igények mértéke egyelőre nehezen tervezhető,
erről a fázisról a mindenkori világgazdasági helyzettől függően születik majd döntés.”
2., Ha már van, vagy tervben van a döntés a 2. gyár megépítéséről (a 6. ütemről), figyelembe vették-e
a gödi lakosok azon kérését, hogy a legveszélyesebb üzemek és tárolók (elektrolit, NMP,
akkumulátor, gázkazánok, stb.) ne a Nemeskéri Kiss Miklós út felé, vagyis a városhoz legközelebb eső
gyárterületeken valósuljanak meg?
3., Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a jelenlegi 1-es gyár bővítése időben meddig
tart? Melyik ütem, melyik szektor bővítése zajlik jelenleg s az 1. gyárat hány új épületrésszel
akarják még tovább bővíteni? Szeretnénk tudni azt is, hogy jelenleg ezek az építkezések melyik
helyrajzi számon zajlanak?
4., Szíveskedjenek tájékoztatást adni arról is, hogyjelenleg mely gyáregységeik (pontosan
beazonosítható szektor és gyárrészleg) rendelkeznek használatbavételi és működési engedéllyel?
5., Milyen további építkezésekre és üzemi zajra kell még számítania a Göd keleti felén élőknek, akik a
megoldatlan zajprobléma miatt – melyről Önöknek is tudomása van – már tűrőképességük határára
jutottak?
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