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Az ENSZ, a WHO, az EU, az Európai Tanács és minden nemzet kormánya 
figyelmébe, 
 
Alulírott, a (  ) országok tudósai, orvosai, környezetvédelmi szervezetei, valamint állampolgárai 
sürgősen kérelmezzük az 5G (ötödik generációs) vezeték nélküli hálózat felállításának leállítását, 
beleértve a műholdak 5G hálózatát is. Az 5G rendkívüli mértékben növelni fogja a 
rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettséget a már működő 2G, 3G és 4G hálózatok 
mellett. Az RF sugárzás bizonyítottan káros az emberek és a környezet számára. Az 5G bevetése 
embereken és a környezeten való kísérletezésnek minősül, amelyet a nemzetközi törvény 
bűncselekményként tart számon. 
 

Vezetői összefoglaló 
 

 Világszerte a távközlési vállalatok a kormányok támogatása mellett mind készen állnak, 
hogy elkövetkező két éven belül beindítsák az ötödik generációs (5G) vezeték nélküli hálózatot. 
Ezzel eddig soha nem látott világszintű társadalmi változásként elismert eredményeket érnének el. 
„Okos” otthonaink, „okos” vállalkozásaink, „okos” autópályáink, „okos” városaink és önvezető 
autóink lesznek majd. Tulajdonképpen bármi, amink van és amit megveszünk, hűtőszekrényektől 
kezdve a mosógépeken át a tejesdobozokig, fésűkig és a pelenkákig, antennával és mikrocsippel 
lesz felszerelve, és vezeték nélküli kapcsolata lesz az internettel. A Földön mindenki szupergyors, 
alacsony késésű vezeték nélküli kommunikációt használhat majd bárhonnan a bolygóról, még 
esőerdőkből, az óceán közepéről vagy akár Antarktiszről is.  
 

 Ami azonban nem örvend széleskörű elismerésnek az, hogy ez eddig soha nem látott 
világszintű környezeti változásokat is maga után von. A rádiófrekvenciás adókészülékek tervezett 
sűrűségét lehetetlen előre látni. A becslések szerint a több millió földi 5G bázisállomás és az űrben 
lévő 20 000 új műhold mellett 200 milliárd adókészülék lesz része a Tárgyak Internetének (IoT) 
2020-ig, néhány év múlva pedig ez a szám egy trillióra növekedik majd. 2018 közepén alacsonyabb 
frekvenciájú és sebességű kereskedelmi 5G-t indítottak el Katarban, Finnországban és 
Észtországban. A rendkívül magas frekvenciájú (milliméteres hullámú) 5G hálózat bevezetése a 
tervek szerint 2018 végén kezdődik majd. 
 

 A széles körben elterjedt megtagadás ellenére elsöprő erejű bizonyítékok igazolják a 
rádiófrekvenciás (RF) sugárzás életre jelentett veszélyességét. Az összegyűjtött klinikai 
bizonyítékok beteg és sérült emberekről, a kísérleti bizonyítékok számos növény és állat DNS-ére, 
sejtjeire és szerveire gyakorolt károkról tanúskodik, az epidemiológiai leletek pedig azt bizonyítják, 
hogy a modern civilizáció súlyos betegségei – rák, szívbetegség és cukorbetegség – nagymértékben 
az elektromágneses szennyeződésnek köszönhetők. Ezek értelmében több, mint 10 000 szakértők 
által felülvizsgált tanulmány bizonyítja a rádiófrekvenciák káros hatásait. 

https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/
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 Ha a távközlési ipar 5G-s tervei beteljesülnek, nem lesz olyan ember, állat, madár, rovar 
vagy növény a földön, amely elkerülhetné a nap 24 órájában, az év 365 napjában történő RF 
sugárzást, amely a mai sugárzási szintek több tízszeresét vagy százszorosát éri majd el, és a 
bolygón ez elől sehová sem lehet majd menekülni. Ezen 5G-s tervek rendkívül komoly, 
visszafordíthatatlan hatásokkal fenyegetik az emberiséget, illetve a Föld ökoszisztémáiban is 
maradandó károkat okoznak. 
  

 Azonnal intézkedni kell az emberiség és a környezet védelme érdekében, az erkölcsi 
szükségszerűségeknek, valamint a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően. 
 

(Megjegyzés: A referenciák hyperlinkek és lábjegyzetek formájában vannak megadva.) 

 

Az 5G elkerülhetetlen, önkéntelen vezeték 
nélküli sugárzásnak való kitettség súlyos megnövekedését eredményezné 

 

Földi 5G 
 

A Tárgyak Internetéhez (IoT) szükséges hatalmas mennyiségű adatok továbbításához a 
teljesen beindult 5G milliméteres hullámokat használ majd, amelyek tömör anyagon keresztül 
gyengén hatolnak át. Emiatt a világon az összes városi területen minden 100 méteren1 
bázisállomást kell majd kialakítani. Az előző generációs vezeték nélküli technológiákhoz képest, 
amelyek esetében egyetlen antenna közvetít nagy területen, az 5G bázisállomások és 5G-s 
eszközök számos, „többfázisú antennarendszerekbe rendezett antennát”2,3 alkalmaznak, amelyek 
együttműködve fókuszált, irányítható lézerszerű, egymást nyomon követő sugarakat bocsátanak 
ki.  
 

Minden 5G-vel felszerelt telefon több tucat kis antennával lesz felszerelve, amelyek mind 
együttműködnek, és egy vékony koncentrált sugarat küldenek a legközelebbi telefontoronyhoz. Az 
USA Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (FCC) olyan szabályozásokat fogadott el4, amelyeknek 
megfelelően az említett sugarak effektív ereje elérheti a 20 wattot is, amely tízszer erősebb a 
jelenlegi telefonoknál megengedett sugárzásnál.  
 

Minden 5G bázisállomás többszáz vagy többezer antennával rendelkezik majd, amelyek 
egyszerre számos lézerszerű sugarat bocsátanak ki a szolgálati területükön lévő telefonok és 
végfelhasználói eszközök felé. Ezt a technológiát „multiple input multiple output”-nak, avagy 
MIMO-nak nevezik. Az FCC szabályai lehetővé teszik, hogy egy 5G bázisállomás sugarai akár 30 000 
wattos effektív sugárzási teljesítményt érjenek el 100 MHz spektrumban2, amely minden GHz 
spektrumban 300 000 wattnak felel meg, amely a jelenlegi bázisállomások megengedett szintjének 
többtízszerese vagy többszázszorosa. 
 

5G az űrben 
 

Legalább öt vállalat5 javasolja, hogy az 5G hálózat az űrből is legyen biztosítva 20 000 műhold 
segítségével, amelyek alacsony vagy közepes Föld körüli pályán keringenének, és erős, fókuszált, 
irányítható sugarakat bocsátanának ki. Mindenik műhold milliméteres hullámokat sugározna, 
melyek effektív sugárzási teljesítménye elérheti az 5 millió wattot6a többfázisú 

https://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144/
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
http://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=1200245
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antennarendszerekbe rendezett többezer antennának köszönhetően. Habár a műholdakból érkező 
sugárzás mértéke alacsonyabb lesz, mint a földi antennák esetében, a Földön egyéb adóeszközök 
által elérhetetlen területeken is sugároz majd, illetve hozzáadódik a többmilliárd IoT eszköz által 
kibocsátott 5G sugárzáshoz. Ami még fontosabb, a műholdak a Föld magnetoszférájában 
helyezkednek majd el, amely jelentős hatással van az atmoszféra elektromos tulajdonságaira. A 
Föld elektromágneses környezetének változása még nagyobb fenyegetést jelenthet az életre, 
mint a földön lévő antennák által kibocsátott sugárzás (lásd alább). 

 

A rádiófrekvenciás sugárzás káros hatásai már bizonyítottak 
 

Még mielőtt az 5G-t akár javasolták volna, tucatnyi petíció és kérés7 került benyújtásra 
nemzetközi tudósok által, beleértve a Freiburger Kérést is, amelyet több, mint 3 000 orvos írt alá, 
kérve a vezeték nélküli technológia terjesztésének leállítását és moratóriumot az új 
bázisállomásokra.8  
 

2015-ben, 215 országból származó tudósok jelezték ijedtségüket az Egyesült Nemzetek 
Szövetsége (ENSZ) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felé.9 Állításuk szerint „számos 
közelmúltbeli tudományos publikáció kimutatta, hogy az EMF [elektromágneses mezők] a legtöbb 
nemzetközi és nemzeti irányelv által előírt szintek alatt gyakorol hatást az élő szervezetekre.” 
Több, mint 10 000 szakértők által felülvizsgált tanulmány bizonyítja az RF sugárzás káros hatását az 
emberi egészségre.10,11 A hatások közé sorolhatók:  
 

• Szívritmus megváltozása12  
• Génkifejeződés megváltozása13  
• Metabolizmus elváltozása14  
• Őssejt-fejlődés megváltozása15  
• Rákbetegségek16  
• Szív- és érrendszeri betegségek17  
• Kognitív zavarok18  
• DNS károsodás19  
• Negatív hatások a jó általános 

közérzetre20  

• Megnövekedett szabadgyök-szám21  
• Tanulási és memóriazavarok22  
• Csökkent spermium funkció és 

minőség23  
• Elvetélés24  
• Neurológiai károsodás25  
• Túlsúly és cukorbetegség26  
• Oxidációs stressz27 

 
A gyerekekre gyakorolt hatások közé sorolható az autizmus, a28 figyelemhiányos 

hiperaktivitás zavar (ADHD)29, és az asztma.30  
 

A károk jóval túlszárnyalják az emberi hatásokat, elegendő a bizonyíték a különböző 
növény- és állatfajokra31,32és laboratóriumi állatokra gyakorolt negatív hatás igazolására is, 
beleértve az alábbi fajokat:  
 

• Hangyák33    
• Madarak34,35   
• Erdők36  
• Békák37   
• Muslicák38 
• Méhek39   

• Rovarok40  
• Emlősök41  
• Egerek42,43  
• Növények44  
• Patkányok45  
• Fák46 

 

 Negatív mikrobiológiai hatásokat is47 jegyeztek fel.  

http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
http://www.bemri.org/publication/78-grigoriev-bioeffects07/file.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487317734898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749756
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116309526?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781992
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/520/495
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-009-9248-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049223
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z
http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122
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A WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC) 2011-ben arra a következtetésre jutott, 
hogy a 30 kHz - 300 GHz közötti frekvenciájú RF sugárzás lehetségesen rákkeltő hatással van az 
emberekre (2B Csoport).48 Azonban újabb keletű bizonyítékok alapján, ide értve a 
mobiltelefonhasználat és az agyrák kockázatával kapcsolatos tanulmányokat, azt mutatják, hogy az 
RF sugárzás bizonyított módon rákkeltő az emberekre49 és ezentúl „1-es osztályú rákkeltő” 
anyagok osztályába kellene sorolni a dohányfüsttel és az azbeszttel együtt. 

 

A legtöbb modern vezeték nélküli jel impulzus modulált. A kárt a magas frekvenciájú 
hordozó hullám és az alacsony frekvenciájú impulzusok egyaránt okozzák.  

 

Az 5G műholdak bevezetését meg kell tiltani 
 

 A Föld, az ionoszféra és az alsó atmoszféra alkotják azt a globális elektromos áramkört,50 
amelyben élünk. Jól megalapozott tény, hogy a biológiai ritmusokat – emberekben, 51,52 
madarakban,53 hörcsögökben,54 és pókokban55,56 – a Föld természetes elektromágneses 
környezete irányít, és hogy minden szervezet jóléte ezen környezet stabilitásától függ, beleértve 
az atmoszféra elektromos tulajdonságait is.57,58,59,60 Cherry, egy forradalmi új tanulmányban61 
elmagyarázta a Schumann-rezonanciák62 fontosságát, és azt, hogyan módosítják az ionoszférában 
bekövetkezett zavarok a vérnyomást és melatonint, illetve „rákot, reprodukciós, szív- és 
neurológiai betegségeket, illetve halált okozhatnak”. 
 

Elektromágneses környezetünk elemeit már módosította az elektromos vezetékekből 
származó sugárzás. Az elektromos vezetékek harmonikus sugárzása63 eléri a Föld ionoszféráját és 
magnetoszféráját, ahol felerősítik a hullámrészecske kölcsönhatások.64,65 1985-ben Dr. Robert O. 
Becker figyelmeztetett arról, hogy az elektromos vezetékek harmonikus sugárzása már 
megváltoztatta a magnetoszféra szerkezetét, és ezen hatás további terjedése „a Földön az 
életképesség fennmaradását kockáztatja”.66 Több tízezer, millió wattos és millió frekvenciás 
modulált jelet kibocsátó műhold elhelyezése közvetlenül az ionoszférában és a magnetoszférában 
valószínűleg alkalmazkodási képességünket meghaladó módon megváltoztatná az 
elektromágneses környezetet.67  
 

 Az informális megfigyelés már bizonyította a 2G és 3G telefonszolgáltatást biztosító 
körülbelül 100, 1998-tól alacsony Föld körüli pályán keringő műhold emberekre és állatokra 
gyakorolt súlyos hatását. Ezeket a hatásokat nem lehet csak a földön lévő alacsony szintű sugárzás 
figyelembevételével megérteni. Egyéb releváns tudományágak ismereteit is figyelembe kell venni, 
beleértve a légkörfizikát és az akupunktúrát.68,69,70,71 20 000 5G műhold növelné a globális 
elektromos áramkör72 szennyezését73 és módosíthatná a Schumann-rezonanciákat,74 amelyekkel a 
Földön lévő élet fejlődött. A hatás univerzális lesz, és súlyos károkat okozhat. 
 

Az 5G minőségileg és mennyiségileg különbözik a 4G-től 
 

 Az ötlet, miszerint milliméteres hullámokban kibocsátott többtízszeres vagy töbszázszoros 
sugárzást leszünk képesek elbírni az emberi test homogén folyadékkal töltött burokkénti téves 
modellezésén alapul.75,76 Az a feltételezés, hogy a milliméteres hullámok nem teljesen hatolnák át 
a bőrön, figyelmen kívül hagyja az idegeket,77 véredényeket78,79 és egyéb elektromos 
vezetőképességű szerkezeteket, amelyek sugárzással teli hullámokat vihetnek mélyen a 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
https://www.vitatec.com/docs/referenz-umgebungsstrahlung/wever-1973.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
http://www.jstor.org/stable/1746610?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916985900893
http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916982901246
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25914-b20.pdf
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testbe.80,81,82 Egy másik, potenciálisan súlyosabb hiba az, hogy a többfázisú antennarendszerek 
nem átlagos antennák. Ha egy átlagos elektromágneses mező lép be a testbe, mozgásra készteti a 
töltéseket és a hullámokat. De amikor rendkívül rövid elektromágneses pulzusokról van szó, 
valami egyéb történik: a mozgó töltések maguk kis antennákká válnak, amelyek tovább sugározzák 
az elektromágneses mezőt, és azt a testben mélyebbre küldik. Ezen újrasugárzott hullámok neve 
Brillouin-prekurzorok.83 Akkor válnak jelentőssé, ha a hullámok teljesítménye vagy fázisa elég 
gyorsan változik.84 Az 5G valószínűleg mindkét kritériumnak megfelel majd. 

 

Továbbá maga a sekély behatolás egyedi veszélyt jelent a szemekre, valamint a test 
legnagyobb szervére, a bőrre, valamint nagyon kisméretű élőlényekre. A közelmúltban szakértők 
által felülvizsgált tanulmányok voltak publikálva, amelyek előre jelezték a az emberekben az 5G 
sugárzás okozta termikus bőrégést85 és a rovarok általi rezonáns abszorpciót,86 amely milliméteres 
hullámhosszon a jelenleg használt hullámhosszokhoz képest akár 100-szor több sugárzást szív fel. 
Mivel 1989 óta a repülő rovarok száma 75-80 százalékkal csökkent védett területeken is,87 az 5G 
sugárzás katasztrofális hatással lehet a világ rovarpopulációira. Egy 1986-os Om Gandhi által 
végzett tanulmány figyelmeztetett avval kapcsolatban, hogy a milliméteres hullámokat a szem 
szaruhártyája erősen felszívja, és mivel az átlagos ruházat milliméteres vastagságú, az egy 
rezonancia típusú hatást keltve megnöveli a bőr általi energiafelszívást.88 Russel (2018) 
felülvizsgálja a milliméteres hullámok a bőrre, a szemekre (beleértve a szürkehályogot), a 
szívritmusra, az immunrendszerre és a DNS-re gyakorolt hatásait. 

  

A jogszabályozók szándékosan kizárták a károkkal 
kapcsolatos tudományos bizonyítékokat 

 

Az 5G fejlesztésében érdekelt felek eddig az ipar és a kormányok voltak, míg olyan híres 
EMF-el foglalkozó tudósokat, akik többezer szakértők által felülvizsgált tanulmányban 
dokumentálták a sugárzások emberekre, állatokra, rovarokra és növényekre, valamint az 
egészségre és a környezetre gyakorolt biológiai hatásait, kizárták. A jelenlegi megfelelőtlen 
biztonsági iránymutatások mögött a szabványosító testületek közötti érdekellentétek állnak, mivel 
„a távközlési és elektronikai cégekkel való kapcsolatuk aláássa azt az elfogulatlanságot, amelynek a 
nem ionizáló sugárzás Lakossági Sugárterhelési Szabványainak előírását kormányoznia kellene”.89 
Martin L. Pall Emeritus Professzor szakirodalmi áttekintésébenrészletesen elírja az érdekellentétet, 
és listázza a kizárt fontos tanulmányokat.90 Russell (2018) vélemények az ismert hatások a 
milliméteres hullámok a bőr, a szem (beleértve a szürkehályog), pulzusszám, immunrendszer, 
valamint a DNS-t.91  

 

A termális hipotézis elavult – új biztonsági szabványokra van szükség 
 

A jelenlegi biztonsági iránymutatások alapjául az az elavult hipotézis szolgál, mely szerint az 
EMF-ek egyetlen káros hatása a hőség. Amint azt Markov és Grigorev kijelentette, „A mai 
szabványok nem veszik figyelembe a nem ionizáló sugárzás való környezeti szennyezését”.92 
Többszáz tudós, beleértve a jelen kérés sok aláíróját is, bizonyította, hogy számos különböző akut 
és krónikus betegség és sérülés okozható hő nélkül (nem termális hatás) a nemzetközi irányelvek 
által előírt szabványnál sokkal alacsonyabb sugárzási szintek által.9 Biológiai hatások akár nullához 
közeli teljesítményszinten is keletkezhetnek. A négyzetcentiméterenként 0,02 pikowatt (watt 
trilliomod része), vagy annál alacsonyabb szintek esetén felfedezett hatások közé sorolható az E. 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123/
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.03683
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/05/GandhiRiazi_-MM-Waves_MTT-341986.pdf
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/05/GandhiRiazi_-MM-Waves_MTT-341986.pdf
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
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coli vírus genetikai szerkezetének megváltozása93 és patkányokban,94 EEG elváltozása 
emberekben,95 növekedés stimulációja babnövényekben,96 és ovuláció stimulálása tyúkokban.97  

 
A nem termális hatások elleni védekezés érdekében figyelembe kell venni a kitettség 

időtartamát. Az 5G mindenkit sokkal több egyidejű és folytonos kibocsátásnak tesz ki éjjel-nappal 
megállás nélkül. Új biztonsági szabványokra van szükség, amelyek az összesített kitettségre és nem 
csak a teljesítményi szintre vannak alapozva, valamint frekvenciára, hullámhosszra, modulációra, 
hullámformára, pulzusszélességre és egyéb biológiailag fontos tulajdonságra is. Az antennákat 
specifikus, nyilvánosan azonosított helyeken kell elhelyezni. Az emberek védelme érdekében az 
antennákat az emberek lakó- és munkahelyeitől távol kell tartani, és nem lehetnek a gyalogosok 
által használt közforgalmú szolgalmi utakon. Az állatvilág védelme érdekében távol kell tartani a 
vadvédelmi területekről, és a Föld lehető legkisebb távol eső területeire kell visszaszorítani. Az élet 
védelme érdekében általánosan korlátozni kell a kereskedelmi kommunikációs műholdak számát, 
és meg kell tiltani számukra az alacsony és közepes Föld körüli pálya használatát. A többfázisú 
antennarendszereket be kell tiltani a Földön és az űrben. 

 

Az RF sugárzás akut és krónikus hatásokkal is bír 
 

Az RF sugárzásnak azonnali és hosszútávú hatásai is vannak. A rák és a szívbetegség jó 
példák a hosszútávú hatásokra. A szívritmus megváltozása98 és az agyműködés (EEG) 
megváltozása99 az azonnali hatásokat példázzák. Egy rádióhullám betegségnek100 nevezett 
szindróma, amely régen a Szovjet Unióban jelent meg, napjainkban pedig világszerte 
elektromágneses túlérzékenységként (EHS) ismert,101 lehet akut, de krónikus is. Dr. Karl Hecht 
professzor részletes történetet publikált ezen szindrómákról, melyet több, mint 1 500 orosz 
tudományos papír, valamint több, mint 1 000 saját németországi páciensének klinikai múltjának 
felülvizsgálása során gyűjtött össze. Az objektív megállapítások közé tartoznak az alvászavarok, 
rendellenes vérnyomás és szívritmus, emésztési zavarok, hajhullás, fülzúgás és bőrirritáció. A 
szubjektív tünetek csoportja magában foglalja a szédülést, émelygést, fejfájást, memóriavesztést, 
koncentrációképtelenséget, fáradtságot, influenzaszerű tüneteket és szívfájdalmat.102  
  

Az 2016-os EUROPAEM EMF Útmutató szerint az EHS akkor bukkan fel, ha az emberek 
„mindennapi életük során folyamatosan ki vannak téve” a növekedő EMF szinteknek, és hogy az 
„EMF-nek való kitettség csökkentése és megelőzése” szükséges a betegek gyógyulásához.103 Az 
EHS-t ezentúl nem betegségnek, hanem toxikus környezet által okozott sérülésnek kell tekinteni, 
amely a lakosság egyre nagyobb részét érinti, becslések szerint világszerte már 100 millió 
embert,104,105 és hogy hamarosan mindenkit érinthet106, ha az 5G a világon mindenhol beindul.  
 

A 2015-ös brüsszeli EHS-ről és a többszörös kémiai túlérzékenységről (MCS) szóló 
Nemzetközi Tudományos Nyilatkozat szerint „a tétlenség egy nagy ár a társadalom számára, és 
többé nem jelent választást ... Egyhangúan elismerjük ezt a közegészség számára igen súlyos 
veszélyt ... [sürgősen kérve] nagymértékű elsődleges megelőzési intézkedések megtételét és 
elsőbbségbe helyezését ezen globális szintű pánjárvány ellen” (hangsúlyozva).107  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500381844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/751078
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00319492
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/cjas70-087
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320568900684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Russian_Biological_Effects_of_Radiofrequency_Electromagnetic_Fields.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Belpomme-Environmental-health-2015.pdf
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://www.ehs-mcs.org/en/
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A világ kormányai kudarcot vallanak az általuk kormányzott  
népességgel szembeni ellátási kötelezettségükben 

 

 Sietségükben, hogy elindítsák az 5G hálózatot és az űr korlátlan használatát elősegítsék, az 
Európai Unió, az Egyesült Államok és a nemzetek kormányai szerte a világon intézkednek egy 
„akadálymentes” szabályozási környezet létrehozása végett.108A helyi hatóságokat 
megakadályozzák a környezetvédelmi törvények érvényesítésében,109 és a „gyors és 
költséghatékony beindítás végett” olyan „szükségtelen terheket távolítanak el ... mint például a 
helyi tervezési folyamatok [és] az elektromágneses mező (EMF) különböző kibocsátási korlátjai és 
azok összesítéséhez szükséges módszerek”.110  
 

 A kormányok ugyanakkor törvényeket fogadnak el, hogy a vezeték nélküli berendezések 
használata minden közforgalmú szolgalmi úton megengedett legyen.111 Eddig a legtöbb vezeték 
nélküli berendezés magántulajdon területén volt található otthonoktól és vállalkozásoktól relatív 
távol. Ahhoz, hogy kevesebb, mint 100 méterenként legyenek elhelyezve, ahogyan az 5G számára 
ez szükséges, a járdákra kell elhelyezni őket, közvetlenül az otthonok és vállalkozások előtt, közel a 
járókelők – beleértve a kisgyerekes anyukákat – feje fölött. 
  

 A közzétételi követelményeket és közgyűléseket eltörölik. Még ha lenne is gyűlés és 100 
tudós szakértő tanúskodna az 5G ellen, olyan törvényeket fogadtak el, amelyek illegálissá teszik a 
helyi hatóságok számára, hogy vallomásaikat figyelembe vegyék. Az USA törvényei például 
megtiltják a helyi kormányzó szervek számára, hogy a vezeték nélküli technológiát a „a 
rádiófrekvenciás sugárzás környezeti hatásai alapján” szabályozzák,112 és a bíróságok csupán azért 
utasítottak vissza telefontornyok elhelyezésével kapcsolatos szabályozó döntéseket, mert a 
közösségi vallomások legnagyobb része az egészségről szólt.113 A biztosítók nem fedezik az EMF-el 
kapcsolatos kockázatokat,114 és egyáltalán nem tisztázott, melyik szervre hárul a jogi felelősség az 
életben, testrészekben és tulajdonban okozott károkért, amelyek a – Földről vagy az űrből 
sugárzott – 5G-nek való kitettségből származnak.115 
 
 Egy, a világűrbeni tevékenységeket szabályozó, egységes átfogó jogi rendszer hiányában, a 
szóban forgó tevékenységekkel járó jogi felelősség gyakorlatilag nem létezik, annak ellenére, hogy 
teljes kontinensek, az atmoszféra és az óceánok is ki vannak téve az általuk okozott veszélynek. 
 

Nemzetközi megállapodásokat sértenek meg 
 

A gyermekek és az ellátási kötelezettség 
 

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének A Gyermek Jogairól Szóló Egyezménye: Az államok 
„kötelezik magukat, hogy a gyermek jólétének biztosításáért szükséges védelem és ellátás adott 
legyen” (3. cikk), „biztosítják a gyermek túlélését és fejlődését” (6.cikk) és „megfelelő 
intézkedéseket tesznek a betegségek megakadályozása végett ... figyelembe véve a környezeti 
szennyezés veszélyeit és kockázatait” (24. cikk (c) pont).  
 

A Nürnbergi Kódex (1949) minden embereken végzett kísérletre vonatkozik, tehát az 5G 
hálózat beindítására is annak új, magasabb RF sugárzásával, amely a piacon való indítása előtt nem 
került tesztelésre. „Az emberi alany önkéntes hozzájárulása feltétlenül szükséges” (1. cikk). Az 5G- 

https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://wia.org/wp-content/uploads/Advocacy_Docs/PCIA_Model_Zoning_Ordinance_June_2012.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/332
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
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nek való kitettség önkéntelen lesz. „Egy olyan kísérlet sem végezhető, amely során a priori ok van 
feltételezni, hogy halált vagy fogyatékosságot okozó sérülést okozhat (5. cikk). A több, mint 10 000 
tudományos tanulmány eredménye, valamint többszáz nemzetközi szervezet hangja, amely 
többszázezer olyan tagot képvisel, aki a már meglévő vezeték nélküli távközléses berendezések 
miatt fogyatékot okozó sérülést szenvedett el vagy otthonából kellett eltávoznia mind „a priori ok, 
amely által feltételezhető, hogy halált vagy fogyatékosságot okozó sérülést okozhat”. 

 
Tájékoztatási kötelezettség és EMF-ek 
 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Világ Távközlési Szabványosítási Gyűlése (2012) 
szerint „az elektromágneses mezőknek (EMF) való kitettség potenciális kockázatairól szükséges 
tájékoztatni a nyilvánosságot” és a meghívott Tagállamoknak „megfelelő intézkedéseket kell 
tennie az EMF kártékony hatásaival szembeni nemzetközi egészségügyi védelmi javaslatok 
betartása végett”.  
 
 Az 2004-2010 Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Akciótervének félidős 
felülvizsgálata (2008): „Az Európai Parlament ... megjegyzi, hogy az elektromágneses mezők a 
nagyközönség számára felállított kitettségi korlátjai elavultak, ... természetesen figyelembe véve 
az információs és kommunikációs technológiák fejlődéseit, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség javaslatait vagy az elfogadott szigorúbb kibocsátási szabványokat, például Belgiumban, 
Olaszországban és Ausztriában, nem említve a fokozott veszélynek kitett csoportokat, mint például 
a kisgyerekes anyákat, újszülötteket és gyermekeket.” 
 

1815. Határozat (Európai Tanács, 2011): „Minden célszerű intézkedést meg kell tenni az 
elektromágneses mezőknek, különösen a mobiltelefonok által kibocsátott rádiófrekvenciáknak 
való kitettség csökkentése végett, különösen gyerekek és fiatalok esetében.” 

 
A környezet 
 

Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Nyilatkozata az Emberi Környezettel Kapcsolatban 
(1972): „Azon mérgező anyagok kibocsátását ... olyan mértékben vagy koncentrációban, amely 
meghaladja a környezet képességét, hogy azokat ártalmatlanítsa, meg kell állítani annak 
biztosítása érdekében, hogy az ökoszisztémák ne szenvedjenek súlyos vagy visszafordíthatatlan 
károkat” (6. irányelv). 
 

A Világ Természeti Alapszabályzata (1982): „Az olyan tevékenységek, amelyek a 
természetben visszafordíthatatlan károkat okozhatnak ... [A]hol a lehetséges negatív hatások 
nincsenek teljesen megértve, a tevékenységeket le kell állítani” (11. cikk). 

 
A Riói Környezetvédelmi és Fejlesztési Nyilatkozat (1992): „Az Államoknak ... kötelessége 

biztosítani, hogy a hatáskörükön belül vagy irányításuk alatt lévő tevékenységek nem tesznek kárt 
a többi Állam környezetében vagy a nemzeti hatáskör határain kívül” (2. irányelv). 

 
Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Fenntartható Fejlesztés Világtalálkozója (2002): 

„Sürgősen szükség van ... hatékonyabb nemzeti és regionális irányelvi szabályozásra az emberi 
egészségre való környezeti veszélyekkel szemben” (54. cikk (k) pont). 

http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.72-2012-PDF-E.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
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A Természet és Természeti Források Megőrzésének Találkozója Afrikában (2017): „A 
Feleknek ... minden megfelelő intézkedést meg kell tennie, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
megelőzze, enyhítse és kiküszöbölje a környezetre gyakorolt lehetséges, káros hatásokat, 
különösen radioaktív, mérgező és egyéb veszélyes anyagok és hulladékok által” (13. cikk). 
  
Az egészség és az emberi jogok 
 
 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata: „Minden személynek joga van az élethez, a 
szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.” (3. cikk). 
 
 Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Globális Stratégiája a Nők, Gyermekek és 
Kamaszkorú Fiatalok Egészségéért (2016-2030) célkitűzései és céljai közé tartoznak a „változtatás” 
kedvező környezetek kiterjesztése által; a „túlélés” az anyák és újszülöttek elhalálozási arányának 
csökkentése által; a „gyarapodás” az egészség és jólét biztosítása és a szennyezéssel kapcsolatos 
halálok és betegségek csökkentése által. 
 
Az űr 
 
 Az Outer Space Treaty (1967) előírja, hogy a világűrt „oly módon kell használni, hogy [az] 
ne károsodjon és a Föld környezetében ne következzen be káros változás” (IX. cikk) 
 
 Az Egyesült Nemzetek Szövetségének Útmutatója a Világűri Tevékenységek Hosszútávú 
Fenntarthatóságáért (2018): „A Nemzetek és a nemzetközi kormányközi szervezeteknek 
figyelembe kell vennie ... az űrobjektumok kilövésének, Föld körüli pályán való működésének és 
Földre való visszatérésének emberekkel, tulajdonnal, közegészséggel és környezettel kapcsolatos 
kockázatait” (2.2. irányelv (c) pont). 
 

A világ kormányai kockáznak a Földi élettel 
 

 Albert Einstein híres mondása szerint „Isten nem kockázik”.116Ennek ellenére, az 5G-t, egy 
előzőleg katonai műveletek során és tömegek irányítására használt energiafegyverként használt 
milliméter hullámokat felhasználó, eddig példátlan technológiának a Földről és az űrből való 
közvetítése által117 a világ kormányai meggondolatlanul kockáznak a Földi élettel. 
 

 A releváns és érvényes tudományos ismeretek elfogadásának és felhasználásának 
visszautasítása etikai szempontból elfogadhatatlan. A meglévő kutatások kimutatják, hogy az 5G – 
különösen az űrből sugárzott 5G – számos nemzetközi egyezményben előírt irányelveknek mond 
ellent. 

Kérjük az ENSZ-t, a WHO-t, az EU-t, az Európai Tanácsot  
és az összes nemzet kormányait 

 

(a) Azonnal intézkedjenek az 5G hálózat Földön és űrben lévő beindításának leállításáról 
az emberiség, különösen a meg nemszületett gyermekek, csecsemők, gyermekek, kamaszok és 
terhes nők, valamint a környezet védelme érdekében;  
 

(b) Kövesség az Egyesült Nemzetek Szövetségének a Gyermek Jogairól szóló 
Egyezményének és az Európai Tanács 1815. Határozatának előírásait a lakosok – ide értve a 

https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315
http://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Factsheets/Article/577989/active-denial-technology-fact-sheet/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
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tanárokat és orvosokat – az RF sugárzás egészségügyi hatásaival (felnőttekben és gyermekekben) 
kapcsolatos tájékoztatását, és arról, hogyan kell és hogyan tudják elkerülni a vezeték nélküli 
kommunikációk és a bázisállomásokat, különösen az óvodák, iskolák, kórházak, otthonok és 
munkahelyek közelében;  

 
(c) Vezetékes távközlés előnyben részesítése és bevezetése a vezeték nélküli helyett;  
 
(d) A vezeték nélküli/távközlési ipar eltiltása attól, hogy lobbizó szervezetei által 

tisztviselőket győzzenek meg az RF sugárzás további kiterjesztését lehetővé tevő döntések 
hozataláról, beleértve a földön és az űrben sugárzott 5G-t is; 
 

(e) Azonnal nevezzenek ki – az ipar befolyásától mentesen – nemzetközi, független, 
ténylegesen pártatlan, érdekellentétektől mentes EMF és egészségügyi tudós csoportokat118 az RF 
sugárzással kapcsolatos új nemzetközi biztonsági szabványok kidolgozása érdekében, amelyek 
nem csak a teljesítményen alapszanak, figyelembe veszik az összesített kitettségek, és amelyek 
védelmet nyújtanak az összes egészségügyi és környezeti hatások ellen, nem csak a termális és az 
emberekre gyakorolt hatások ellen.  
 

(f) Azonnal nevezzenek ki – az ipar befolyásától mentesen – EMF, egészségügyi, biológiai 
és légkörfizikai szakértelemmel rendelkező tudóscsoportokat egy átfogó szabályozó keretterv 
kidolgozása végett, amely biztosítja, hogy a világűr kihasználása biztonságos legyen az emberek és 
a környezet számára, figyelembe véve az RF sugárzást, a rakéták által kibocsátott gázokat, fekete 
kormot és űrhulladékot, valamint azok hatását az ózonrétegre,119 a globális felmelegedésre,120 az 
atmoszférára és az élet fenntartására a Földön. Nem csak a földön lévő, hanem az űrben használt 
technológiának is fenntarthatónak kell lennie121 felnőttek és gyermekek, állatok és növények 
számára. 

 

Válaszukat várjuk, amelyet az alább feltüntetett Kérési 
Ügyvezetőnek kérünk megküldeni, 

 
és amelyben leírják a megtenni tervezett intézkedéseiket a világ lakosságának RF sugárzásnak, és 

különösen az 5G sugárzásnak való kitettség elleni védelme érdekében. 
 

A jelen kérés és válaszuk nyilvánosan elérhető lesz a www.5gSpaceAppeal.org oldalon. 
 

Tisztelettel, 
 

Arthur Firstenberg, Kérési Ügyvezető, info@cellphonetaskforce.org 
 
 

Első aláírók 
 

AFRIKA 
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Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. 
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http://skyhorsepublishing.com/titles/11632-9781510711884-corporate-ties-that-bind
https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL044548
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2013EF000160
http://www.5gspaceappeal.org/
mailto:info@cellphonetaskforce.org
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