
Tájékoztató
   a hazai települések 5G elektromágneses sugárzástól EMFR) mentes státusának feltételeiről  

A  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ  (NNK)  szerint  „…az  5G-vel  kapcsolatos  félelemkeltésnek
semmilyen tudományosan bizonyított alapja nincsen, semmilyen veszélyt nem jelent az emberre.”  A
közlemény  az  álláspontját  részben  a  saját,  részben  a  WHO kutatásaira  alapozza  és  az
elektromágneses  terek  sugárvédelmével  foglalkozó  nemzetközi  testület  (az  ICNIRP: International
Commission on Non – Ionizing Radiation Protection) ajánlásainak betartásával indokolja. (2020 V. 29.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/aktualitasok/657-az-otodik-generacios-5g-mobiltelefon-
rendszerek-egeszsegugyi  kerdesei?
fbclid=IwAR2jFjuyfAH8g7IHqu2ladc222JPIDe63EmBuc1wJeUzMXGWHHNEpBNnGvw)  Az  NNK
közleménye  nyilván  nem  azt  kívánja  a  társadalom  tudomására  hozni,  hogy  az  5  G  –t  érintő
félelemkeltés veszélytelen az emberre (amint ezt a pontatlan fogalmazás tartalmazza), hanem azt,
hogy az 5G működtetésével járó elektromágneses mikrohullámú sugárzás (EMFR) semmilyen veszélyt
nem jelent az emberre és az élővilágra.

Az NNK álláspontját az EMFR sugárzás élettani hatásait kutató nemzetközi tudományos szakirodalom
nem  támasztja  alá,  pontosabban,  annak  meghatározó  túlsúlya  azzal  ellentétes,  mert  az  EMFR
sugárzás súlyos egészségügyi ártalmait, illetve az állat – és növényvilágot pusztító hatását bizonyítja.
Ezt  több  mint  tízezer  felülvizsgált,  hiteles  tudományos  közlemény tartalmazza.  A  bizonyítékok
lényege nem az, hogy egy - egy szakértői kísérlet tagadja e sugárzás veszélytelenségét, hanem az
általa  okozott  kártételeket,  mint  tényeket tárja  fel,  továbbá  észleli  a  hatása  által  keltett,  nem
cáfolható veszélyeket. Ilyen alaptények világszerte, hogy a 4 és 5 G tornyok, illetve átjátszó antennáik
300 - 400 m körzetén belül a lakosság rákos megbetegedése 6 - 10 – szeresen megnőtt,  a madarak, a
rovarok  és  a  növényzet  károsodása (pusztulása)  drámai  arányú  lett.  A  patkányokon  10  éven  át
folytatott  kísérlet,  ami  a  4  és  5  G  tornyok  EMFR  sugárhatását  szimulálta,  bizonyítja:  a  sugárzás
rosszindulatú rákos tumort okoz a kísérleti állatoknál,  ami az  embernél  hasonló rákos elváltozást
okozhat. A tornyok sugárhatása a legnagyobb fenyegetettséget a gyermekekre és a várandós anyák
méhmagzataira jelenti. A  leukémia és az egyéb rákbetegségek kialakulását ennél a veszélyeztetett
csoportnál számos kutatás bizonyítja. Ugyancsak tudományos bizonyosság: a 4 és 5 G EMFR sugárzás
nemcsak  az  emberéletre  és  az  egészségre  ártalmas,  hanem annak  célzott áldozata  az  állat  –  és
növényvilág  is. Tapasztalati  tény:  ahová  4  –  5  G  tornyot  és  átjátszó  antennát  telepítenek,  ott a
sugárzás  (már  alacsony,  3,5  GHz  frekvenciánál  is)  a  közel  lakók  tűrhetetlen  közérzeti  panaszait
okozza,  amelyek  –  ha  a  sugárzás  tartós  –  kóros  elváltozásokra  vezetnek.  Ugyanakkor  a  sugárzás
megszűntetése ezeknek véget vet. (Japán kutatás, 2014. és genfi eset, 2019.)

Az  EU és a NATO a sugárveszély kizárását és saját hivatali szervezetének az egészség – biztonságát
azzal szavatolja, hogy a két érintett városból kizárta az 5G –t. (Brüsszel és Genf)

A tudományos viták eldöntése sem a társadalomra, sem a jogra nem tartozik. Amikor azonban a
mesterségesen keltett, nem ionizáló sugárhatás nemcsak szakmai viták tárgya, hanem a világ minden
részén – ahol  a 4 - 5 G –t üzemeltetik - egészségkárosodást és az élővilágban pusztulást okoz,  e
bekövetkezett tények miatt a jogrendszer működésbe lép, hogy teljesítse alkotmányos kötelességét,
a sugárzással szemben az egészség – az élet – és környezetvédelmet. Mind az uniós közjog, mind a
hazai Alaptörvény, a környezet – és természetvédelmi törvényeink e téren az  elővigyázatosság és a
megelőzés jogparancsát követik. Ez épp az ilyen élethelyzetre biztosít hatékony intézményvédelmet:
a tudomány le nem zárt vitái miatt még nincs teljes bizonyító erejű közmegegyezés arról, hogy a
sugárhatás miért, milyen módon és következményekkel károsítja az embert és az élővilágot, de ennek
tényei nem cáfolhatók. Ezt az ellentmondást a jog azzal oldja fel, hogy az  EMFR sugárhatást mind
addig fokozott (vagy az egészségre nézve akár a legsúlyosabb) veszélyforrásnak kell tekinteni, amíg a
tudományos bizonyosság nem tisztázza a sugárhatás élettani sajátosságait, roncsoló következményeit
és  a  vele  szemben  legcélszerűbb  védekezés  feltételeit.  A  közérdekű  védelmet  pedig  a  jog  azzal
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nyújtja, hogy kötelezővé teszi: az EMFR sugárzás kibocsátására a környezethasználó (ez esetben a
vezeték nélküli távközlés 5G hálózatát telepítő, beruházó cég) részére a  környezetvédelmi hatóság
mind addig nem adhat környezethasználati engedélyt, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítia, hogy az
általa  alkalmazott  EMFR  sugárzás  semmilyen  egészségügyi  vagy  egyéb  veszélyt,  kockázatot  nem
okoz(hat), vagyis most és a jövőben is teljesen veszélytelen. A hazai hatályos jogrend ezt a védelmet
nemcsak  a  magyar  állampolgároknak,  hanem  mindenki  részére  biztosítja,  aki  az  állam  területén
tartózkodik.

Az  ICNIRP  - közlemény a veszélytelenség puszta állításával nem tud változtatni a sugárzás okozta
egészségromboló  tényeken,  a  már  bekövetkezett  károsodásokon,  amelyek  okaira  egyébként  a
független kutatók tízezret meghaladó tudományos közleménye is fényt vet. Emiatt az állásfoglalás
nem pótolhatja a környezethasználót terhelő, törvényes bizonyítási kötelezettséget.

A  mellékelt  tanulmány  a  vázolt  szakmai  kérdéskört  elemzi  és  településeink  EMFR  sugárzástól
mentesítésének  a  jogi  feltételeit tisztázza.  Bemutatja,  hogy  ==  az  ICNIRP és  az  USA  Szövetségi
Kommunikációs  Bizottsága  (FCC)  milyen  szakmai  érvekkel  szolgálja  a  vezeték  nélküli  távközlés
világpiaci oligopóliumát az 5 és 6G korlátlan globális kiterjesztésében;  == összegzi az EMFR sugárzás
20 éve feltárt, bizonyított kártételeit és nem cáfolható veszélyeit ( I. Melléklet);  == nemzetközi listát
közöl  azokról  az  országokról,  régiókról,  városokról  és  településekről,  amelyek  –  lakosságuk  és  az
élővilág  védelme  érdekében  –  5G  –  mentes  térséggé nyilvánították  magukat  és  kizárták  az  5G
telepítését (II. Melléklet); ==  részletesen elemzi a nemzetközi jog, az uniós jog és a hazai jogrendszer
irányadó intézményeit, amelyek közérdekű védelmet adnak az egészséget és a környezetet károsító
sugárzásokkal szemben; == feltárja az önkormányzatiság sajátos uniós és hazai jogszabályait, amelyek
a települési önkormányzat számára nemcsak alkotmányos államcéllá teszik a lakosság egészséges,
biztonságos,  zavartalan  környezetének  fenntartását,  hanem  arra  is  feljogosítják,  hogy  –  helyi
közösségének a fokozott védelmére -  illetékességi  területén szigorítsa a környezetvédelmet, így a
más  jogszabályokban  előírtaknál  nagyobb  mértékben  korlátozó  környezetvédelmi  előírásokat
határozzon meg.

A  tanulmány  végkövetkeztetése:  a  magyar  önkormányzatok  5  G  EMFR  sugárzás  alól  mentes
települési státusa megalapozásának nincs jogi akadálya. Végül arra is kitér, hogy az 5 G mellőzése
nem jár az általa ígért technikai előnyökről való lemondással. Az 5G által használt EMFR sugárzást ui.
leválthatja egy másik – ennél sikeresebb és költség – hatékony – technológia, amely bizonyítottan
veszélytelen  az  emberre  és  környezetére,  miközben  az  országos  bevezetésének  a  feltételei  már
jórészt megvalósultak. (III. Melléklet)
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