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Tisztelt Professzor Úr! 
 
Alulírott szervezetek és magánszemélyek az Alaptörvény 30. cikk (1) bekezdése és a 2011. évi CXI. tv. 
1. § (2) b/ pontja alapján azt kérjük Öntől, mint a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosától, hogy a 
Vodafone távközlési cég részére az 5 G hálózat fővárosi, majd országos telepítésére 2019 - ben adott 
környezetvédelmi engedély törvényességét vizsgálja, illetve vizsgáltassa felül, majd annak 
eredményeként tegye meg az alapjogok védelméhez szükséges intézkedéseket a következő tények 
figyelembe vételével: 
 
1. A Kormány az ország versenyképességének megalapozására kidolgozta a Digitális Jólét Programot 
(DJP), amelynek célja a „gigabit társadalom” építése. Ezen belül a mezőgazdaság részére meghatározta 
Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját. (DAS: 1470/2019. /VIII. 1./ Korm. hat.) Mindkét program 
az 5 G EMFR sugárzására épül. E döntések alapján a Vodafone a főváros belső kerületeiben és a Duna 
vonalán 33 állandó bázisállomást telepített és 2019 X. 18 – tól 3,5 GHz sávon elindította hazánk első 5 
G hálózatát. Ezt az országos rendszer kiépítése – később a magasabb frekvencia tartomány 
alkalmazásával - követi. A DJP az 5 G technológia várt előnyeit rendszeresen reklámozza. Viszont 
semmilyen hatósági információ nincs arról, hogy az új minőségű sugárzás jelent(het) – e bármely 
egészségügyi kockázatot az emberre, illetve veszélyt az állat – és növényvilágra. Az egyetlen hivatalos 
vélemény erről a társadalmat teljes bizonytalanságban tartja. Thuróczy György, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ sugárbiológiai és sugár - egészségügyi főosztály osztályvezetője – mint 
illetékes szakpolitikus - a hírközlő szerveknek az 5 G felől úgy nyilatkozott, ami egyszerre állítja annak 
veszélytelenségét és azt, hogy az egyértelműen nem zárható ki.  

E szerint „..egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az 5 G - hálózatok valódi 
egészségügyi kockázatot jelentenek az ember számára, de az ellenkezőjét sem lehet 
egyértelműen kijelenteni. Ehhez hosszabb időt felölelő vizsgálatok kellenének, ám 
ilyen hosszú kísérletekre a bevezetés küszöbén már egész biztosan nincs idő.” 
 

A fenti szakvélemény két szempontból is aggályosnak tűnik. Egyrészt az 5 G EMFR bevezetésének 
sürgősségi időigényét nem lehet az alkotmányos élet – és egészségvédelem követelménye elé helyezni: 
jogszerűen a sugárzás mind addig nem alkalmazható, amíg annak teljes veszélytelenségét a 
környezethasználó tudományos hitelességgel nem bizonyítja, vagyis addig az üzemeltetést fel kell 
függeszteni. Másrészt, a „hosszabb időt felölelő vizsgálatok” eredményei 2019 – ben is a 
környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álltak annak megállapításához, hogy az 5 G hálózat valós 
egészségügyi kockázatokkal jár. Egyfelől több ezer, független – meg nem cáfolt - kutatás már közel 20 
éve bizonyítja a 4 és 5 G EMFR sugártornyok 300 - 400 m körzetén belül a rák 8 - 10 – szeresre 
növekedését. Másfelől két – egymás munkájáról sem tudó, független – nemzetközi kutatóhely 10 éven 
át patkányokon végzett laboratóriumi kísérletet, ami az 5 G tornyok EMFR sugárhatását szimulálta. 
Ezek egyike, az USA National Toxicology Program már figyelembe vette az 5 G globális kiterjesztési 
igényét, így 24 – 90 GHz tartományt alkalmazott. Az onkológusok mindkét kísérlet - sorozata a 
sugárzásnak kitett állatok rákos megbetegedését tapasztalta. Az EMFR sugárhatás káros élettani 
következményeit kutató, publikált tanulmányok száma 2019. végén 29 819, míg a tudományos 
közleményeké 6. 450 volt. Ezeknek közel fele az állatvilág  és a növényzet sugárzásnak kitettségét 
vizsgálta, többnyire 40 – 75 – 95 GHz tartomány alapján. Ez épp az 5 és a 6 G EMFR sugárzás releváns 
képletét modellezi. E miatt alaptalan az a szakértői felvetés, hogy az 5 G hálózat kiépítésének esetleges 
veszélyeit csak a jövő gyakorlata döntheti el, mert – e vélekedéstől eltérően – már 10 – 20 évi 
meggyőző bizonyítékok igazolják az 5 G EMFR sugárzás okozta objektív veszélyhelyzet előidézését. 
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2. Az 5 G EMFR sugárzás hazai engedélyezését a következő lényeges okok miatt jogsértőnek tartjuk: 
 
a/ Az 5 G hálózat telepítésének környezetvédelmi engedélye  a környezetvédelem általános 
szabályainak (1995. évi LIII. tv. : Kvt.) számos kötelező intézményét megkerülte, illetve figyelmen 
kívül hagyta. Az engedély megadása nem érvényesíti a megelőzés és az elővigyázatosság törvényi 
követelményeit, amelyekből következik: a bizonyítási teher itt a környezethasználóra (az EMFR 
sugárzást üzemeltető távközlési cégre) hárul, éspedig nem utólag, hanem a környezethasználat 
megkezdése előtt. A Vodafone köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az általa alkalmazott EMFR 
sugárzás semmilyen egészségügyi vagy egyéb veszélyt, kockázatot nem okoz(hat), vagyis teljesen 
veszélytelen. A Vodafone ahelyett, hogy az őt terhelő bizonyításnak eleget tett volna, a sugárzás már 
eddig is világszerte bekövetkezett létroncsolásait, egészség – és élővilág – romboló kártételeit nem 
létezőként kezeli, azokat elhallgatja és médiahatalmával tagadja az 5 G technológia objektív veszélyeit. 
 
b/ A környezetvédelmi felügyelőség az 5 G hálózat telepítésének engedélyezése során nem alkalmazta a 
Kvt. kötelező eljárási rendjét. A Kvt a környezeti elemeket egységesen védi (II. fej.), míg ezen belül 
külön védelmi tárgya a sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem. (32. §) Az 
utóbbi kiterjed a mesterségesen keltett és természetes ionizáló, avagy nem ionizáló, továbbá a 
hősugárzásokra is.  A káros sugárzás elleni törvényi védelem az 5 G EMFR esetében is a megelőzés és 
az elővigyázatosság követelményét érvényesíti: a sugárzást alkalmazó (engedélyköteles) 
környezethasználó (a távközlési cég) a környezeti hatásvizsgálati és engedélyezési eljárásban (Kvt 69 – 
70. §) köteles bizonyítani, hogy az általa tervezett sugárzás egyetlen élőlényre (emberre, állatra, 
növényre) sem jár semmilyen veszéllyel és/vagy kockázattal, így a környezetvédelmi hatóság az 
üzemeltetést engedélyezheti.  
 
bb/ Az 5 G fővárosi hálózatának telepítése a nélkül történt, hogy az érintett lakosság bármely 
tájékoztatást kapott volna az új minőségű sugárzás esetleges egészségügyi kockázatairól és az 
élővilágot fenyegető veszélyeiről. Ez önmagában is jogsértés: a lakosság élet – és egészségvédelmét 
érintő lényeges adatok közérdekű információnak minősülnek, amelyre nézve az eljáró közigazgatási 
szerv nemcsak bárki részére a hozzáférést köteles biztosítani, hanem őt tájékoztatási kötelezettség is 
terheli. 
 
bc/ A környezeti hatással érintett lakosság az engedélyezési eljárásról nem kapott értesítést, az eljárásba 
őt nem vonták be, a telepítés tényeiről és következményeiről a hatóság nem szervezett 
közmeghallgatást. Arról sincs köztudomás, hogy a környezethasználati engedély megadása előtt a 
környezetvédelmi hatóság folytatott – e – az EMFR sugárhatás következményeit tisztázó – környezeti 
hatásvizsgálatot. 
 
bd/ Az engedélyezési eljárás nem érvényesítette az elővigyázatosság alapelvének azt a követelményét, 
hogy mind addig, amíg a sugárterhelés valós egészségügyi és környezeti veszélye (kockázata) 
egyértelmű, tudományos bizonyítékok alapján nem tisztázott, az általa előidézett sugárhatást úgy kell 
tekinteni, mint ami a legnagyobb veszélyforrás az emberre és az élővilágra. Ezért a környezetterhelést 
(az 5 G telepítését és üzemeltetését) a tudományos bizonyosság megszületéséig a környezetvédelmi 
hatóságnak fel kell függesztenie.  
                          
                         Ld. ennek jogi analógiáját az uniós jogban a kémiai biztonságnál, a veszélyes 

vegyi anyagok és készítmények osztályozása során. E szerint – a teljes, 
tudományos bizonyosság elfogadásáig – a nem ismert veszélyességi 
tulajdonságokkal rendelkező anyagot, szert, stb. a legmagasabb veszélyességi 
fokozat osztályába kell sorolni. 

 
be/ További jogsértés, hogy a veszélytelenség hatósági tételezése felmenti a környezethasználót a 
törvényes felelőssége alól. Ez ui. a Kvt alapján az objektív veszélyhelyzet (a valós kockázatok) esetén 
arra kötelezi őt, hogy – az elérhető legjobb technológia és technika alapján (BATNEEC), a saját 
tevékenysége kutatási és innovációs fejlesztésével – kimunkálja azt a megoldást, ami bizonyíthatóan 
megszűnteti a veszélyforrást, de legalább is a minimumra csökkenti annak bármely kockázatát. 
 

Az oligopol távközlési ipar tőketulajdonának ilyen kiváltsága társadalmi mérce 
szerint elfogadhatatlan. A Huawei és a többi multi – óriás – miközben az 5 
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majd a 6 G EMFR sugárzás világpiacát uralja – az életpusztítás árán nyert 
profitjából még a legkisebb haszonáldozati költséget sem hajlandó az emberek 
és az élővilág biztonságára fordítani, miközben bizonyított: a technika mind 
több védekezési módszert is kínál a veszély mérséklésére. (Ez idő szerint 
ilyenek a leárnyékolás, az interferencia alapú ellenrezonátorok, a használati 
szabályok korszerűsítése /ld. pl. M. Glöcker útmutatóját/ és annak felvetése is, 
mi lehetne alternatívája a mobil – kommunikációnak. <> Ld. Melléklet) 

 
 
 
c/ A Kvt. törvényes alkalmazása során a környezetvédelmi felügyelőségnek az 5 G EMFR sugárzás 
engedélyezése felől a következő két kérdésre adott, egyértelmű, tudományosan hiteles válasz alapján 
kellett volna döntenie. Nevezetesen: a/ a  jelenlegi EMFR sugárzás – amely 3, 5 GHz sávon üzemel - 
jelent(het) – e objektív  (a forrása, az irányított hatása alapján tárgyilag és a hatással érintettek köre 
szerint beazonosítható) veszélyt, akár tartós, állandó, akár eseti vagy időszakos jelleggel a 
sugárhatásnak kitett lakosságra, az élővilágra, az állat – populáció egyes fajaira és egyedeire, továbbá 
a növényzetre, illetve annak egyes fajtáira? b/ Az objektív veszélyhelyzet súlyosabbá válhat – e az 5 G 
hálózat országos bevezetésével és a technológia globális térnyerésével?  
 

A közel jövőnek ui. azzal kell számolnia, hogy a teljes rendszer kiépülésével a 
sugárzás 24 – 90 GHz tartományban fog üzemelni, míg a sugárzás mennyisége (a 
földi kibocsátás és a világűrben keringő műholdak sugárzásának összhatásával) a 
mainak a több tízszeresét, vagy több százszorosát is elérheti. 

 
A két kérdésre adandó válasz – tárgyilagos megítélés szerint – az egyértelmű igen. Az objektív 
veszélyhelyzet egyrészt az EMFR sugárhatásnak közvetlenül kitett embereknél (állat – és 
növényfajoknál) nem cáfolható. Ma a hazai lakosságban még az elemi életösztön sem tiltakozik az 
EMFR sugárhatás ellen, mert az láthatatlan és a köztudatban csak az a homályos információ kering, 
hogy a mobiltelefont önmérsékléssel kell használni, úgy elkerülhető a 8 – 10 éven belül bekövetkező 
agytumor. Az 5 G 3, 5 GHz valósága azonban nemcsak jövőbeli fenyegetésként, hanem azonnali és 
közvetlen létroncsolásként jelentkezik az átjátszó antennák közelében.  
 

Az 5 G esetében a közérzeti panaszok már a viszonylag alacsony (3,5 GHz) 
frekvenciánál is gyorsan jelentkeznek. Ilyenek a == fejfájás, = álmatlanság,== 
szédülés, == érzékenység, == fáradtság, == szívritmus zavarok, == hányinger, = 
étvágytalanság, = rossz közérzet, == a nemi vágy (libido) elvesztése, == a 
koncentráló képesség zavara, == memória – vesztés, == ideg – pszichiátriai 
zavarok, pl. depresszió. Pl. Genfben a 2019 tavaszán a lakóépületekre szerelt 
átjátszó antennák zavaró sugárhatásait a magukon észlelő lakók indították el azt a 
népmozgalmat, ami Svájcban népszavazással kívánja megtiltani az 5 G 
bevezetését. Genf ettől függetlenül már kizárta az EMFR sugárzás alkalmazását. 
(Ld. Melléklet) 

 
 
 
Másrészt a nemzetközi szakirodalom több ezer esetben feltárt, tudományosan hiteles, a kétségeket 
kizáró bizonyítékokkal dokumentálja a sugárzással érintett élőlények súlyos és vissza nem fordítható 
(egészségromlásra és akár halálra is vezető) létroncsolásait. (Ld. a Mellékletet) Nem kell valószínűség – 
számítás sem annak belátásához, hogy a sugárzás minőségváltása (drasztikus mennyiségi és időtartam 
szerinti növelése) exponenciálisan fokozza az objektív veszélyt. Mind addig pedig, amíg a 
veszélyhelyzet fennáll, az alkotmányos jogrend parancsa egyértelmű: teljes eszköztárával fel kell lépnie 
annak elhárítására, hogy az életvédelmet szolgálja. 
 
3/ A Kvt. előzőkben felsorolt jogsértései, amelyek a Vodafone – t az 5 G EMFR sugárzásra jogosító 
környezethasználati engedéllyel álltak elő, összességükben az Alaptörvénybe (Atv) ütköznek.  
 
„Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” (XXI. cikk /1/) Az 
Alkotmánybíróság (AB) az Atv XXI. cikkében rögzített joghoz adott iránymutatásai állandó gyakorlatot 



 4

alakítottak ki arra nézve, hogy a környezethez való jog magában foglalja az egészséges, a biztonságos, a 
zavartalan, sőt az esztétikus környezethez fűződő jogot is, amelyek nemcsak állampolgári jogok, hanem 
az államterületünkön élő minden személyt megilletnek. 
 
                      Az AB szerint a környezeti jog „..a  jelenlegi formájában nem alanyi alapjog, 

de nem is pusztán alkotmányos feladat vagy államcél." E jog „önállósult és 
önmagában vett intézményvédelem..., az állam környezetvédelemre 
vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére, 
beleértve a környezet elért védelme korlátozhatatlanságának feltételeit is." 
(996/G/1990. és 28/1994. /V. 20./ AB határozat) <> Az AB a környezeti 
jogot az élethez való jogból vezeti le (37/2000. /X. 31./ AB határozat), ami 
azért különösen fontos, mert ebben gyökeredzik a környezethez való (nem 
állampolgári jognál) az állam objektív intézményvédelmi felelőssége. Az AB 
iránymutatása szerint ui. az egészséges környezethez való jog sajátossága, 
hogy „mindazokat a feladatokat, amelyeket másutt alanyi jogok védelmével 
teljesít az állam, itt törvényi és szervezeti garanciák nyújtásával kell 
ellátnia.” (28/1994. AB hat.) Az egészséges környezethez való jognál az AB 
az állam intézményvédelmi kötelességét külön nevesíti egy, a magzati élet 
védelmét szolgáló határozatában. (48/1998. /XI. 23./ AB. hat.) 

 
Az állam objektív intézményvédelmi felelőssége arra is kiterjed, hogy az egészség – és 
környezetvédelem már kiépített, elért szintjét köteles megőrizni, fenntartani, vagyis azt nem 
csökkentheti és nem rombolhatja le. 
 

 Ez a természetvédelemnek abból a sajátosságából ered, hogy a károk itt 
véges javakat pusztítanak, a védelem elmulasztása vissza nem fordítható 
folyamatokat indíthat meg. (Nyilván, ez az emberi élet – és 
egészségvédelemnél is hasonlóan igaz.) E miatt a védelmi eszközöknek a 
megelőzés követelményeit kell előtérbe helyezni, mert a vissza nem 
fordítható károk utólagos szankcionálása már nem tudja helyreállítani az 
eredeti állapotot. Ezért – az AB szerint – a környezethez való jog 
érvényesítése alkotmányosan megköveteli azt, hogy az állam – amíg jogi 
védelem egyáltalán szükséges – az elért védelmi szintről csakis olyan 
feltételekkel léphessen vissza, amikor alanyi alapjog korlátozásának is helye 
lenne. A környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének 
fenntartásán belül azt is megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi 
szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé. Ettől a 
követelménytől is csak elkerülhetetlen szükségesség esetén és csak 
arányosan lehet eltérni. (28/1994. AB hat.) Megjegyzendő: az élet – és 
egészségvédelemnél az állampolgári jog (még ha az nem is alapjog) 
létbiztonságot fenyegető korlátozhatósága fogalmilag kizárt. 
 

 
 

 
2019 októberéig az 5 G EMFR sugárhatása nem érhette a hazai lakosságot és környezetét, így a 
közhatalom e téren megvalósította az Atv XXI. cikkében előírt élet – és egészségvédelmi (biztonsági) 
szintet. Ezt a sugárzás engedélyezése lerombolja és az állam az elért védelmi szintről – a megelőzés és 
az elővigyázatosság követelményeit semmibe véve – az Atv sérelmével lemond, visszalép, mert a 
kárveszély lehetséges és szükséges megelőzése helyett már csak utólag, a vissza nem fordítható károk 
(egészség – rombolás, életpusztítás, stb.) bekövetkeztével szankcionálhatja a környezetterhelő jogsértő 
tevékenységét. A környezetvédelmi hatóság azzal, hogy – az 5 G EMFR sugárhatás által előidézett 
objektív veszélyek ellenére – a sugárzást hallgatólag veszélytelennek minősíti és engedélyezi a 
működtetését, valójában jogellenesen megtagadja a társadalom alkotmányos védelmét.  
 
A fentiek alapján tisztelettel kérjük, hogy a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa az alkotmányos 
felhatalmazása alapján olyan intézkedéseket hozzon, amelyek az 5 G EMFR sugárzást üzemeltető 
környezethasználót a törvényes kötelezettségeinek teljesítésére kényszerítik: hitelt érdemlően 
bizonyítania kell, hogy az általa működtetett, környezetterhelő sugárzás senkire (emberre, állatra, 
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növényre) nem jelent semmilyen veszélyt és ártalmat. Amíg pedig ennek a bizonyítási kötelezettségnek 
nem tesz eleget, az 5 G EMFR sugárzás alkalmazását fel kell függeszteni. 
 
Kérelmünkhöz mellékeljük azt a kutatási összegzést, amit a Százak Tanácsa az MTA részére az 5 G 
EMFR sugárzásról való állásfoglalás kezdeményezése tárgyában terjesztett elő. A Melléklet Tanka 
Endre (az MTA doktora, professor emeritus) a Százak Tanácsa tagjának tanulmánya. 
 
2020-01-15 
 
Melléklet 

 
   Tisztelettel: 

………………….. 
 


