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Tisztelt dr. Tarnai Richárd kormánybiztos úr!

Az Ön irányítása alá tartozó hatóságokkal számos gödi lakos és a Göd-ÉRT
Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület évek óta levelező viszonyban áll: a Pest Megyei
Kormányhivatal hatóságainak küldött több száz panaszbeadványunkra adott valamennyi
válasz az Ön nevében és megbízásából érkezik a Kormányhivatal szakhatóságaitól.
Továbbá az Ön nevében szabnak ki a hatóságok bírságokat a Samsung SDI Magyarország
Zrt. gödi gyárára, ezzel is elismerve annak jogszabálysértő működését.

Önnek tehát tudomása van arról, hogy Magyarország jelenlegi legnagyobb ipari
beruházásának – amely katasztrófavédelmi szempontból is kiemelten veszélyes üzem – B
és C zónája több mint fél éve használatbavételi engedély nélkül működik. (Ezt az
információt egyesületünk a NAIH segítségével 120 napig tartó közérdekű adatigényléssel
tudta csak megszerezni az Ön által felügyelt hatóságoktól.)

Tudomása van arról is, hogy a gyár már működő egységei évek óta sorozatosan megsértik
a kertvárosi lakóövezetekre előírt zajhatárértékeket, és a tömeges lakossági panaszok miatt
az Ön által vezetett Kormányhivatal hatóságai a Samsung SDI-t már több alkalommal
zajcsökkentő intézkedési terv készítésére is kötelezték. A zajcsökkentő intézkedések
azonban ezidáig egyáltalán nem eredményeztek javulást, sőt: Göd-Újtelepen, az Oázis
lakóparkban és Alsógödön, de már a város távolabbi lakóövezeteiben is egyre nagyobb
területeket áraszt el mind nappal, mind éjszakánként a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
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együttes rendeletben előírt határértékeket jelentősen meghaladó, az ott élők egészségére
rendkívül káros, alacsony frekvenciájú, váltakozó erősségű Samsung-zaj. A helyzet –
különösen éjszakánként – tűrhetetlen. Míg azonban az újabb és újabb zajcsökkentési
tervek kidolgozása és végrehajtása hosszú évekig elhúzódhat, az Ön által irányított
hatóságok közreműködésével akadálytalanul bővülő vállalat további zajforrásokra is
engedélyt kapott.

Önnek, mint a magyar kormány képviselőjének tehát tudomása van róla, hogy ez a vállalat
nem tartja be a Magyarországon érvényes jogszabályokat; köztük építési- és
környezetvédelmi előírásokat, ezzel egyidejűleg Gödön élő magyar állampolgárok
ezreinek sérti az egészséges élethez, az otthon nyugalmához való alkotmányos
alapjogait (Magyarország Alaptörvénye I., VI., XX., XXI. cikk).

Ezért kérjük, szíveskedjen haladéktalanul intézkedni, hogy

amíg a Samsung SDI Magyarország Zrt. engedélyek nélkül,
jogszabálysértő módon működik

és ezt a magatartását véglegesen meg nem szünteti, gödi gyárát

AZONNALI HATÁLLYAL ZÁRJÁK BE!

E levél tartalma a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
szerinti közérdekű bejelentésnek, illetve az e törvény szerinti javaslatnak minősül, ezért
kérjük ennek megfelelő elbírálását.

Több ezer gödi lakos biztonsága és nyugalma érdekében a Magyarország törvényeit be nem
tartó multinacionális vállalattal szembeni sürgős intézkedését és válaszát várva,
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