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1. Bevezetés 

 

Manapság az emberek igen nagy hányada gyakran használja a következ� szavakat a 

mindennapi életében: mikro, mobil, televízió, wifi, rádió. Ezen eszközök használatával 

kényelmesebbé vált az életünk a 20. századtól, kezelésük egyszer�bbé tételér�l a technika 

és technológia fejl�dése a mai napig gondoskodik. 

Az elmúlt évtizedekben kirobbanó mobilkommunikáció környezeti és egészségügyi 

problémákat vet fel. A mobiltelefonok használatával a mikrohullámú bázisállomások 

száma, így a személyi expozíció szintje megnövekedett. A hordozható analóg telefon az 

1970-80-as években terjedt el a legtöbb országban, kés�bb a mobiltelefon rendszerek, az 

analóg és digitális rendszerek (GSM) már közel 100 %-os lefedettséget mutatnak mind 

városi, mind vidéki területeken.  

Az egyik leggyakrabban alkalmazott telekommunikációs eszközünk a 

mikrohullámú tartományban m�köd� mobiltelefon. Nem is gondolnánk, hogy története 

már a második világháborúig nyúlik vissza, amikor a hadseregek rádióhullám-alapú 

telefon-összeköttetéseket kezdtek el alkalmazni. A kézi rádiótelefonok 1983 óta érhet�k el. 

Magyarországon 1999-ben még csak 1,1 millió el�fizet�t tartottak nyilván, míg 2008-ban 

ez a szám elérte a 11 milliót (nagyobb, mint a magyar lakosság létszáma!). [13] 

Ezen adatokból és a saját tapasztalatainkból is jól látszik, hogy mennyire könnyen 

el tud terjedni egy jól m�köd� technológia az emberiség körében, pláne ha csak arról 

hallunk, hogy egyre könnyebbeket, kisebbeket, okosabb telefonokat fejlesztenek ki napról 

napra. Manapság szinte mindent el lehet velük érni, alkalmazásuk az alapvet� telefonos 

kommunikáción már régen túlmutat, zenehallgatásra, fényképezésre is használhatjuk, de 

például navigációs rendszereket lehet rájuk telepíteni, és könnyedén tudunk wireless 

csatlakozással böngészni az interneten, esetleg e-mailezni a barátainkkal. Elterjedésével 

sokkal könnyebb elérhet�séget tud biztosítani az emberek között, ámbár ezzel a személyes 

találkozások száma valamelyest lecsökkent.  

Mindezen jó tulajdonságok mellett meg kell vizsgálni, hogy milyen negatív hatással 

járhat egy mobiltelefon-használat. A rohanó világban az embereket vezetés közben is lehet 

látni, amint épp telefonálnak, mellyel a figyelmük besz�kül, ezzel akár balesetet is 

okozhatnak. Emellett sokszor hallani közhiedelmeket azzal kapcsolatban, hogy a mobil 

elterjedése óta megnövekedett az agydaganatosok száma a felhasználók körében. A WHO 

egyik kiemelt kutatása közé tartozik ez a téma is, több országban számos projektet 

indítottak el ezzel kapcsolatban, de nem találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a 
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mobilhasználat el�segítené a kialakulást vagy egy már kialakult agydaganat növekedését. 

Az emberre vonatkozóan csak az epidemiológiai vizsgálatok, az adott populációra 

vonatkoztatott megbetegedési és halálozási mutatók adhatnak erre választ. Azonban az 

egészségi hatások tekintetében nem kizárólag a daganatos megbetegedésre kell gondolni és 

a mobiltelefonok esetében a nagy érintett populáció miatt egy egészen kis egészségi 

kockázat is népegészségügyi következményekkel járhat. [3] 

Mindezek mellett nem csak a mobilhasználatról kell beszélnünk, hiszen egyre 

növekv� ütemben hódítanak teret az egyéb vezeték-nélküli irodai és telekommunikációs 

eszközök, mint például a vezeték nélküli otthoni telefonok, a wifi, a bluetooth, a vezeték 

nélküli egér és billenty�zet… 

Az említett használati eszközök mind az elektromágneses sugárzás 

rádiófrekvenciáján, valamint mikrohullámhosszon m�ködnek. Az alábbi elektromágneses 

spektrum segítségével nyomon követhetjük a különböz� elektromágneses sugárzási 

típusokat a frekvencia és hullámhossz függvényében.  

 
1. ábra: Az elektromágneses spektrum 

 
Az elektromágneses spektrum 1 mm-t�l 1 km-ig terjed� hullámhosszai a rádiófrekvenciás 

és a mikrohullámú (RF és MH) tartományt jelöli ki, amely a 300 kHz – 300 GHz 

frekvenciasávban található (a piros vonal az ionizáló határt jelöli ki). [3] 

A technika fejl�désével egyre gyakrabban és többet használjuk ezen kényelmi 

eszközöket, de ezzel a besugárzottság, azaz a sugárzásnak kitettség egyre inkább 

növekszik. Ezt a kitettséget csak személyi mérésekkel lehet nyomon követni, hisz egyrészt 

az elektromágneses tér hely- és id� szerint is rendkívül változó, másrészt minden ember 

teljesen más életritmusban él, eltér� id�tartamban használja a mobiltelefont, a 

mikrohullámú süt�t vagy esetleg a wireless-t. Dolgozatom célja: összefoglalni a 

rádiófrekvenciás és mikrohullámú sugárzásokkal kapcsolatos ismereteinket, bepillantást 
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adni a személyi mérések módszerébe, valamint az els�, egyetemi hallgatókon elvégzett 

méréssorozat kiértékelését bemutatni és eredményeit összegezni. 

 

2. Tudományos háttér 

 

2.1. Általánosan a hullámokról 

 

Mivel hullámok terjedésér�l, sugárzási frekvenciákról beszélünk, érdemes 

áttekinteni, hogy mi a hullám, milyen fajtái vannak.  

A hullám egy rendszer olyan állapotváltozása, amely id�ben és/vagy térben periodikus. 

Több szempont szerint lehet �ket osztályozni: 

Osztályozás típusa Hullámtípusok 

Milyen természet� zavaró hatás megy 

végbe 
Mechanikai hullám Elektromágneses hullám 

Hány dimenziós közegben haladnak 
Egydimenziós 

hullám 

Kétdimenziós 

hullám 

Háromdimenziós 

hullám 

Bennük terjed� rezgés iránya alapján Transzverzális hullám Longitudinális hullám 

1. táblázat: Hullámok osztályozása 
 

Mechanikai hullámokról akkor beszélünk, ha mechanikai állapotváltozások terjednek 

(ehhez valamilyen közeg is szükséges), míg elektromágneses hullám esetén 

elektromágneses természet� a zavaró hatás (közeg nem szükséges, vákuumban is terjed). 

Egydimenziós hullámra példa a gumikötél mozgása, kétdimenziós hullámok a víz felületén 

jelentkez� felületi hullámok, háromdimenziós hullámok például azok, amelyek a 

leveg�ben terjednek. A transzverzális hullám olyan hullám, ami a haladási irányra 

mer�legesen, míg a longitudinális hullám a haladási irányban kelt rezgéseket a közegben.  

A hullámok fizikai leírásánál a következ� változókat szokás használni: frekvencia, 

hullámhossz, amplitúdó és periódusid�. [1] 

Az amplitúdó a hullám maximális kitérésének nagysága egy cikluson belül, melyet például 

hosszegységben lehet mérni a húr rezgése esetén, nyomásegységben a hanghullámoknál, 

valamint az elektromágneses hullámok körében elektromos térer�sség egységet (V/m) 

alkalmaznak.  
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2. ábra: Hullám jellemz�i 

 
A hullámhossz alatt a hullám két egymást követ� maximuma vagy minimuma között mért 

távolságot értjük, a periódusid� pedig a hullám egyik maximumától a következ�ig 

szükséges id�tartamot jelenti. A frekvencia megadja, hogy adott id� alatt egy hullámnak 

hány periódusa megy végbe, melyet Hertzben (1/s) adunk meg. [1, 10] 

 

2.2. Az elektromágneses sugárzásról 

 

Az elektromágneses sugárzás egymásra mer�legesen haladó, periodikusan változó 

elektromos és mágneses tér, mely hullám formájában terjed energiát és impulzust szállítva.  

 
3. ábra: Elektromágneses hullám 

 
A teljes elektromágneses spektrumon (1. ábra) láthatóak a hullámtípusok a 

frekvencia és hullámhossz szerint rendezve. A hullám energiája arányos a frekvenciájával, 

az arányossági tényez� a Planck-állandó. Körülbelül 3 PHz frekvenciánál húzható egy 

határ, mely az ionizáló és nem ionizáló sugárzás határát jelöli. Az ez alatti frekvenciájú 

sugárzásoknak túl kicsi az energiájuk ahhoz, hogy ionizálni tudják az anyagot, ezért ezeket 

nem-ionizáló sugárzásoknak hívjuk. Esetünkben az elektromágneses sugárzás alatt mindig 

a nem-ionizáló elektromágneses sugárzást értjük. Az elektromágneses hullámok 
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fénysebességgel terjednek, és rájuk a hullámterjedés általános törvényei érvényesek: 

különböz� közegek határfelületein a hullámok visszaver�dnek, megtörnek, elhajlást 

szenvednek. [2, 3]  

Vizsgálatunkban a sugárzás amplitúdóját mérjük, mely szoros összefüggésben van 

a hullám által szállított energiával. 

 

2.3. A rádiófrekvenciás személyi expozimetria háttere 

 

2.3.1. Rádióhullám és mikrohullám 

 

A mérésünk szempontjából fontos rádiófrekvenciás és mikrohullámú sugárzások 

eredhetnek égitestekb�l, a világ�rb�l érkez� természetes sugárzást a rádiócsillagászat 

használja fel. Azonban ebben a tartományban a sugárzás nagy része mesterséges eredet�, 

ezen mesterségesen keltett rádióhullámokat antennák segítségével sugározzák ki. A 

rádióhullámok terjedése a modern technikában ma már fontos szerepet játszik. 

Legfontosabb alkalmazási területe a vezeték nélküli hírközlés (távíró, telefon, képtávíró, 

televízió), a rádiónavigáció, a rádió távmérés, a rádió mélységmérés, a távvezérlés, stb. [2, 

3] 

A rádióhullámokat a következ�képpen osztályozzák: 

Hullám típusa Hullámhossz Frekvencia 

Hosszú hullám nagyobb, mint 1000 m kisebb, mint 300 kHz 

Közép hullám 1000 m - 200 m 300 kHz - 1,5 MHz 

Átmeneti hullám 200 m - 100 m 1,5 Mhz - 3 MHz 

Rövid hullám 100 m - 10 m 3 MHz - 30 MHz 

Ultrarövid hullám 10 m - 1 m 30 MHz - 300 MHz 

Mikrohullám kisebb, mint 0,3 m nagyobb, mint 1 GHz 

2. táblázat: Rádióhullámok osztályozása 
 

A hosszúhullámok a Föld felszíne mentén terjednek. Az ilyen hullámokkal m�köd� 

adók áthidalnak akár több ezer kilométeres távolságokat, de terjedésüket gátolja a 

változatos domborzat, mint például a hegyek, kiemelked� épületek, esetleg a fák is. Nyílt 

tengeren a hullámok terjedése igen kedvez�, ezt használja ki a tengerhajózás. A 600 
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méternél nagyobb hullámhosszokat a tengeri navigációnak tartja fenn a Nemzetközi 

Távközlési Unió. [2] 

A középhullámok felületi- és térhullámok formájában terjednek úgy, hogy az 

adóantennából kiindulva felfelé indulnak és az ionoszféráról visszaver�dve ismét a Föld 

felszíne felé haladnak. Emiatt az adótól távol is vehet� az adás, azonban terjedésüket 

er�teljesen befolyásolja az id�járás. [2] 

A rövidhullámok térhullámként terjednek, és az ionoszféráról való többszöri 

visszaver�dés miatt a középhullámokhoz hasonlóan igen nagy a hatótávolságuk (több ezer 

kilométer). [2] 

Ultrarövid hullámok egyenes vonalban terjednek, az ionoszférán áthaladnak, ezért 

ezek segítségével sugározhatunk az �rbe, de csak kivételes esetekben ver�dnek vissza, így 

nagyobb távolságokra csak magas helyeken elhelyezett antennákkal tudnak sugározni. [2] 

A mikrohullámok terjedése a fényhullámokéhoz hasonló. Ezeket alkalmazzák 

radarokban, melyet a második világháború alatt fejlesztettek ki, ebben a tartományban 

m�ködik a traffipax és a GPS is, de mikrohullámokat használnak a mobiltelefonoknál, a 

mikrohullámú süt�knél, a wifinél és a televízió m�holdaknál is, illetve gyógyászati célokra 

is felhasználják. Az utóbbinál a szövetek bels� melegítésével, avagy a vérellátás 

fokozásával jótékony hatást érnek el bizonyos mozgásszervi betegségeknél. Mikrohullámú 

süt�kben is a h�hatást használjuk ki, a mikrohullámtól az élelmiszerben lév� vízmolekulák 

rezgésbe jönnek, és mozgásuk hatására felmelegszik az étel. [2] 

A világ�rb�l érkez� mikro- és ultrarövid hullámokat nagy parabolaantennákkal 

felfogták és tanulmányozták, ez alapozta meg a csillagászat egyik modern ágának 

kialakulását, a rádiócsillagászatot. [3] 

Az embert ér� expozíció becsléséhez az adóberendezés frekvenciáját, 

teljesítményét, a sugárzó antenna tulajdonságait és a terepviszonyokat (beépítettséget) 

szükséges ismerni. A frekvencia növekedésével a sugárzás irányítottsága egyre jobbá válik, 

és az antenna fontos tulajdonsága, hogy az adott sugárzást mekkora területen szórja szét, 

ami az antenna sugárzási karakterisztikájával írható le. [3] 

 

2.3.2. Személyi mérések szükségességének magyarázata 

 

Nyilvánvalóan felmerül a kérdés mind a kutatók, mind pedig a társadalom körében, 

hogy ha ezek a sugárzások ilyen nagymértékben elterjedtek, valamilyen formában mindig 

jelen vannak a környezetünkben, akkor vajon milyen hatással vannak a szervezetünkre, az 
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egészségünkre. Vajon mekkora ezeknek a sugárzásoknak az él� szervezetekre gyakorolt 

hatása? 

Az ionizáló sugárzásoknál az ilyen jelleg� vizsgálatokat évtizedekkel ezel�tt 

elvégezték, a dozimetria és sugárvédelem kiforrott, és kevés a nyitott kérdés. 

Értelemszer�en a természetes háttér lett a referencia, ehhez viszonyítva mondható el egy 

értékr�l, hogy sok vagy kevés, hisz az egészségünkre nézve az ett�l való eltérés nevezhet� 

veszélynek. Ezzel szemben a rádiófrekvenciás és mikrohullámú természetes háttérsugárzás 

intenzitása elenyész�, vagyis az ebb�l adódó sugárterhelésünk szinte egésze mesterséges 

forrásokból származik, és az él� szervezetekre gyakorolt hatásokról nagyon keveset 

tudunk. [3] 

Felmerült az igény egy „elektromágneses térkép” elkészítésére, mely hasonló lenne 

egy zajtérképhez. Azonban számos vizsgálat kimutatta, hogy a helyszíni mérések nem 

adnak megfelel� információt, különösen az egyént ér� besugárzásról. Egyrészt a sugárzás 

térben és id�ben változik, másrészt a személyt ér� expozíció is igen változó – más 

csecsem�k, serdül�k, id�sebbek körében -, így egy átlagos adatokkal szolgáló térkép nem 

állná meg a helyét. [5] 

Újabban elterjedt a hétköznapi emberek körében az „elektroszmog” kifejezés, 

melyt�l igazán megrémülnek, miközben nincs okuk rá. Igazából már maga a kifejezés sem 

helytálló, mivel az elektromágneses sugárzásból származó expozíció nem egy olyan 

szervezetben felhalmozódó melléktermék, mint az ipari tevékenységekb�l vagy 

közlekedésb�l származó szmog. Mondhatjuk azt is, hogy ez a kitettség egy „szükséges 

rossz”, mivel ma már el se tudnánk képzelni, hogy ne használjuk a mobiltelefont, a 

mikrohullámú süt�t vagy a televíziót, tehát nem csökkenthet� a végletekig, mert akkor a 

szolgáltatás és a kényelem csorbul. [3] 

Egyébként az „elektroszmog” kifejezés helyett 

használhatjuk a „komplex elektromágneses környezet” 

megnevezést, ami gyakorlatilag a civilizált világ 

alapjául szolgáló 50 Hz-es ún. extrém alacsony 

frekvenciájú (ELF) és az általam vizsgált, újabban 

egyre nagyobb teret hódító rádiófrekvenciás és 

mikrohullámú (RF és MH) sugárzásokat foglalja 

magába.  
 

4. ábra: „Elektroszmog” 

Sajnos a média tesz arról, hogy az emberek igenis féljenek ezzel a rosszul használt 

kifejezéssel megjelölt jelenségt�l; olvashatunk olyanról, hogy egy szomszédos országban 
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felmérést végeztek és a megkérdezettek 19 %-a érezte az „elektroszmogot”, bármi legyen 

is az. Az interneten böngészve találhatóak hasonló képek, mint a 4. ábra, melyek 

lényegében a vizuális beállítottságú emberek manipulálására szolgálnak. [11] 

Találhatunk olyat is az interneten, hogy milyen tünetek lépnek fel hosszú id�n át 

tartó elektroszmog terhelés esetén: alvási zavarok, kimerültség, fáradtság, fejfájás, pszichés 

zavarok, depresszió, magas vérnyomás, szívritmus zavarok, gyengül� 

immunrendszer…[11] 

Ezeket így egyértelm�en nem lehet a sugárzás rovására írni (annál inkább szóba jöhet pl. a 

túlzott stresszes életmód), és semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja ezt alá.  

Különböz� megoldási javaslatokat is olvashatunk, mint például a megfelel� 

távolságok betartása a m�köd� elektromos berendezésekt�l, hagyományos vezetékes 

készülékek használata, illetve mobiltelefon esetében RF3 headset használata, amely 

szilikoncsövön keresztül továbbítja a hangot, így az elektromágneses sugárzás nem éri a 

fejet. Ezek még akár használható tanácsok is lehetnek, azonban olvashatóak olyan 

hirdetések is, amik az emberek becsapása által a megrövidítésükre szolgál. Ilyen pl. a 

sugárzás bemérése (különböz� nem-létez� földsugárzásokkal együtt), árnyékoló és 

visszaver� eszközök árusítása, és hasonló átverések, nem kevés pénzért. [11] 

Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy valódi, tudományosan megalapozott 

mérések alapján tudjuk a lakosság széles körét tájékoztatni a hatásokról, és az esetleges 

védekezési módokról. 

 

2.3.3. Expozimetria 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy mit jelent ez a szó. Lényegében egy összeolvadás 

eredménye, és jelentése: expozíció-mérés. Az expozíció a fényképészetben a fényérzékeny 

anyag megvilágítását, de orvoslásban a szervezet kitevését jelenti valamilyen káros küls� 

hatással szemben, avagy a lakosság elektromos, mágneses, illetve elektromágneses térnek 

való kitettsége. A mi esetünkben a káros küls� hatás alatt a hétköznapi környezetünkben 

jelenlév� elektromágneses sugárzást értjük, ezen belül a RF és MH sugárzás negatív 

hatásait. Miért nem dozimetriai mérésekr�l beszélünk? A dozimetria az ionizáló 

sugárzások területér�l ismert fogalom, a sugárzások által az él� testben elnyelt 

energiamennyiség mérési módszereivel foglalkozik, vagyis a biológiai hatással szorosan 

összefügg� dózis mérésével. Ezzel szemben mi a sugárzásnak más tulajdonságát vizsgáljuk 

nem pedig a testben elnyelt energiamennyiséget, tekintve, hogy a nem-ionizáló 
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tartományban könnyen el�fordulhat, hogy nem els�sorban az energia hozható kapcsolatba 

az egészségi hatással. Ahogyan az 50 Hz-es tartományban már bizonyítottan a mágneses 

tér okolható az egészségi hatásokért, számos vizsgálatból kiderül, hogy a RF és MH 

tartományban az elektromos tér játszik szerepet. [4] 

Másfel�l pedig az elektromágneses hullámokban az elektromos és mágneses térer�sség 

szoros összefüggésben van egymással és a hullám által szállított energiával, ezek 

egymásból kalkulálhatók.  

Ezen sugárzások hatásának tanulmányozására egységesen alakultak ki 

„dozimetriai” fogalmak: 

Fogalom neve Jele Mértékegysége 
Elektromos térer�sség E V/m 

Mágneses indukció B T 

Teljesítménys�r�ség S W/m2 

Fajlagosan elnyelt teljesítmény SAR W/kg 
Fajlagosan elnyelt energia SA J/kg 

3. táblázat: „Dozimetriai” fogalmak 
 

Az elektromágneses hullám fizikai tulajdonságai között az alábbi összefüggések állnak 

fenn: ( ) ( )
s

m
103cés

Am

Vs
104ahol,rBcrEésBE

1
S 87

0
0

⋅=⋅π⋅=µ⋅=×
µ

= −  

Ezért lehetséges, hogy esetünkben az elektromos térer�sség mérése elegend�, mert abból 

következtethetünk a mágneses indukcióra és a teljesítmény-s�r�ségre is. [3] 

A biológiai hatás szempontjából fontos mennyiség a fajlagosan elnyelt teljesítmény 

(SAR - Specific Absorption Rate), amely az egész testre vagy a test egy részére átlagolva 

annak kifejezése, hogy egységnyi tömeg� testszövet mekkora teljesítményt nyel el. A 

fajlagosan elnyelt energia ennek id�beli integrálja, azonban a vizsgálatokban jelent�sebb 

szerepet kap az SAR, és ez némiképpen emlékeztet is az ionizáló sugárzásoknál használt 

dózisfogalmakra. Az egész test SAR értéke mellett a helyi SAR értékekre is szükség van a 

test kis részeiben (fej, végtag, törzs) a sugárterhelési feltételek között létrejöv� túlzott 

energiaelnyelés korlátozásához. [3] 

 

3. Egészségügyi hatások 

 

Számos kutatásban tanulmányozták már, hogy milyen káros egészségügyi hatással 

jár az elektromágneses sugárzás. Eddigi megfigyelésekb�l kiderült, hogy az egészségi 
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hatások jórészt a h�hatással járnak együtt. A mikrohullámú és rádiófrekvenciás sugárzások 

biológiai hatásainál 3 expozíciós (SAR) tartományt különítenek el: 

• Termikus: h�mérséklet-emelkedéssel járó expozíció (2-8 mW/g felett), 1 oC-nál 

nagyobb h�mérséklet-emelkedést el�idézhet. 

• Atermikus: a h�mérséklet nem emelkedik a h�szabályozás miatt (0,5-2 mW/g 

között). 

• Nem termikus: nincs h�mérséklet-emelkedés, termoreguláció nem jellemz� (0,5 

mW/g alatt). 

A fenti határok szabályos elhatárolása nagyon nehéz, mivel nagymértékben függ, 

hogy a szervezetben melyik szövetet éri a sugárzás. Például az agynak a termoregulációs 

képessége igen nagy pl. a szemlencsével ellentétben, hisz az utóbbinak nincs vérellátása, 

így annak h�mérséklete már alacsony SAR értéknél is elkezd emelkedni. Másfel�l a 

különböz� hatások vizsgálata azért is körülményes, mert a termikus hatások nagyban 

elfedik a másik kett�t. [4]  

Napjainkban már sajnos a 6-8 éves gyerekek körében is elterjedt a mobiltelefon. A 

kis gyermekek esetében igazán lényegi kérdés, hogy mikortól hagyjuk �ket 

felhasználóként érvényesülni, hiszen a még fejl�d� szervezetük különböz� fizikai 

tényez�kre sokkal érzékenyebben reagál. Ráadásul fontos tudni, hogy a készülék által 

kisugárzott energia 30-70 %-a a fejben abszorbeálódik, és egy gyermek feje az egész 

testéhez viszonyítva nagyobb tömeg�. [3] 

Az elnyel�dés szempontjából lényeges a sugárzás makroszkopikus behatolási 

mélysége, ami az a távolság befelé, ahol az elektromágneses térer�sség az e-ed részére 

csökken (kb. 36,8 %). Ez a fogalom jól szemléltethet� az alábbi példával: 915 MHz 

frekvencián (mobiltelefon) a magas víztartalmú szövetekben, mint izomban, b�rben, bels� 

szervekben és az agyban, a behatolás mélysége 3 cm, az alacsony víztartalmúakban ez 18 

cm körül van (zsír- és csontszövet). A behatolási mélység lényegében fordítottan arányos a 

frekvenciával, azonban függ a szövet tulajdonságaitól is. [3] 

 

3.1. Mobiltelefon és rák 

 

A közérdekl�désre leginkább számot tartó kérdés a rákkelt� hatás. Korábban a 

mobiltelefonok használata és a rák közötti összefüggés feltárására irányuló epidemiológiai 

vizsgálatok áttekintése azt mutatta, hogy az eddigi mobiltelefon használat (néhány évtized) 

túl rövid a kockázatbecsléshez és az expozíció sincs kell�képpen pontosan meghatározva. 
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Mindeddig a kutatóknak nem sikerült bizonyítékot találni arra, hogy a mobiltelefonnak 

lenne humán daganatkelt� és/vagy –növel� hatása (ellentétben például az ELF-val, amit az 

IARC szerinti „lehetséges emberi rákkelt�” kategóriába sorolnak, mert összefüggéseket 

találtak az 50 Hz-es nagyfeszültség és a gyermekkori leukémia között), viszont elképeszt� 

a tömeghisztéria a lakosság körében ezzel a témával kapcsolatban. [3, 4]  

Azonban a több országot átfogó nemzetközi WHO-vizsgálatok alapján várhatóan 

2010-ben megtörténik a mobiltelefon IARC szerinti besorolása a „nem rákkelt�” 

kategóriába. 

 

3.2. Egyéb egészségi hatások 

 

Ugyanakkor az egészségi hatásokat tekintve nem a rák az egyetlen felmerül� 

„rosszfiú”. Számos vizsgálatot végeztek a budapesti Országos Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézetben is a viselkedésre, hallásra és az agyhullámokra 

gyakorolt hatásokkal kapcsolatosan, ám ezek eredményei ellentmondásosak.  

Az emberi szervezetben létfontosságú szerepe van az idegrendszernek, melynek 

központja az agy. A mobiltelefon használatával jelent�sen ki van téve sugárzásnak, mivel 

közvetlenül a fejünk mellett használjuk. Az agyszövetr�l köztudott, hogy elektromos 

potenciálokat kelt, melyek kölcsönhatásba léphetnek az ott elnyelt elektromágneses 

sugárzással. A kutatók megállapították a kalciumionról, hogy fontos szerepet játszik az agy 

fiziológiai és metabolikus folyamatainak lejátszásában. Vizsgálatok során megfigyelték, 

hogy a kalciumion mennyiségének kiáramlása megnövekedett a sugárzás hatására. [4]  

Egy másik kulcsfontosságú hatás a vér-agy gát m�ködésének megváltozása. Ez a 

felel�s a neuronok számára megfelel� ion-összetétel� környezet kialakításáért az agyban. 

Mikrohullámú besugárzás hatására bekövetkez� h�hatás az állatkísérletekben a 

permeabilitás megváltozását idézte el�, ennek hatására olyan vegyületek is bejutottak az 

agyba, melyek amúgy ott nem fordulnak el�. [3, 4]  

Egy friss kutatás szerint pedig a vér-agy gátban szerepet játszó egyes fehérjék (pl. 

transztiretin) mennyisége megemelkedett azon személyek (már nem állatok!) 

szervezetében, akik vezeték nélküli telefont használnak. A vizsgálat szerint ehhez 

lehetségesen kapcsolódó egészségi hatások a fejfájás, asztmás panaszok és a koncentráció 
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csökkenése, azonban a tiszta ok-okozati kapcsolat igazolása még további kutatásokat 

igényel. [6] 

 

3.3. Törvényi szabályozás 

 

Az egészségügyi határértékek kialakításánál két eltér� szemlélet alakult ki. Az 

egyik az egészség védelme, mely alapján kialakított határértékek tudományos kutatások 

eredményeire hivatkoznak. Ha egy adott dózisnagyságnál bármilyen egészségre káros 

hatást vesznek észre, ez adja meg a biztonsági faktor alkalmazását. A biztonsági faktor a 

lakosság tekintetében ötvenszeres, azaz a megengedett fels� határérték a hatást kiváltó 

dózis ötvened része. A másik irányzat az el�vigyázatosság elve, mely bármilyen biológiai 

hatásról feltételezi, hogy az egészségi következményekkel járhat. El�vigyázatosságnak 

tekinthet� az önkéntesen alacsonyabb határértékek betartása vagy a biztonsági távolságok 

bevezetése. [4]  

A magyar szabályozást az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 

63/2004. (VII. 26.) rendeletének 1. számú mellékletében találjuk, itt lehet olvasni a 0 Hz-

300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra 

vonatkozó egészségügyi határértékeir�l. Ennek alapján megtudhatjuk, hogy 100 kHz - 10 

MHz, valamint 10 MHz – 10 GHz tartományokban az alapkorlát az egész test SAR esetén 

0,08 W/kg, átlagos helyi SAR (fej, törzs) 2 W/kg, míg a végtagok esetében a SAR 4 W/kg. 

[9]  

Az általunk vizsgált elektromos térer�sségekre vonatkozóan pedig a mérésben 

szerepl� frekvenciasávokra 28-61 V/m közötti értékek az egészségügyi határértékek, az 

alábbi képlet szerint:  f6,0Ehatár ⋅π= , ahol f a frekvencia. [9] 

 

4. Mérés 

 

4.1. A „kísérleti” alanyok 

 

Miel�tt rátérek a témakör címével kapcsolatos részletekre, érdemes áttekintést 

nyerni arról, hogy a kutatás mióta került a figyelem középpontjába globális szinten. 

A WHO 1996-ban indította el az „Electromagnetic Field Project” (EMF Project) 

programját, amelyben rendszeresen közzéteszik a WHO kutatási prioritásait. A 2006-ban 
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megjelentek között szerepel az egyéni elektromágneses expozíció meghatározása komplex 

elektromágneses környezetben. Ez gyakorlatilag az ELF-t, vagyis az 50/60 Hz-et és a RF 

és MH tartományt öleli fel. A Projekt egyik célja tájékoztatást adni a nemzeti hatóságok és 

mások számára az elektromágneses terek egészségügyi és környezeti hatásairól, valamint 

védelmi megoldásokkal szolgálni vagy konkrét lépéseket tenni, amennyiben szükség van 

rá. [8] 

Hazánkban az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben 

(OSSKI) a Nem-ionizáló Sugárzások F�osztálya foglalkozik ilyen jelleg� vizsgálatokkal, 

de els�sorban az alacsony frekvenciás mérések terén vannak tapasztalataik, eredményeik. 

Az OSSKI-val szoros együttm�ködésben az ELTE Atomfizikai Tanszékén Finta Viktória 

tanársegéd 2007 �sze óta végez méréseket – els�sorban környezettan- és 

környezettudomány szakos – egyetemi hallgatók közrem�ködésével. 

2009 márciusáig összesen 39 hallgató (és 4 oktató) végzett mérést, a diákok lakóhely 

szerinti megoszlása a következ�: 22 budapesti, 6 ingázó és 11 vidéki. A vidékiek 72 órás 

hétvégi mérésekben vettek részt, mindenki más pedig egynapos vizsgálatokban.  

A WHO által legutóbb felvetett kérdés: 

Lehet-e találni a lakosságon belül olyan réteget, akik valamilyen okból 

veszélyeztetettebbek a többieknél? 

A fels�oktatásban tanuló korosztály kiemelten érdekes lehet abból a szempontból 

is, hogy elég hosszú ideje, lényegében legtöbbjük serdül�kora óta használ mobiltelefont és 

még sokáig használhat. Értelemszer�en az egyetemi környezet azonosan jelenik meg 

mindegyikük életében, azonban mások az utazási szokásaik, a szabadid�s tevékenységük, 

illetve a lakókörnyezetük. 

A kiértékelés során arra helyeztük a hangsúlyt, hogy megtudjuk, melyik az a 

lakókörnyezet vagy tevékenységtípus, mely az elektromágneses sugárzás szempontjából 

leginkább terhel�.  

 

4.2. A mérés módszere 

 

4.2.1. A mér�eszköz 

 

Az expozimetriás méréseknél információt kaphatunk az embert ér� sugárzások 

szintjér�l és id�tartamáról. Az ehhez kifejlesztett m�szert expoziméternek hívjuk, melynek 

rövidítése PEM (Personal Exposure Meter).  
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A mérések során az Antennessa DSP090 típusú m�szert használták az önkéntesek, 

melyet az 5. ábrán szemléltetek. 

 
5. ábra: Antennessa DSP090 expoziméter 

 
A francia gyártmányú Antennessa hozzávet�leges méretei 19,5 × 9,5 × 7,5 cm, 

tömege 450 g, méréshatárai: 0,05-5 V/m.  

24 órán keresztül 15 másodpercenként (vagy 72 órán át 40 másodpercenként) gy�jti az 

elektromos térer�sség értékeit kilenc különböz� frekvenciasávban: 

FM 88-108 MHz 

TV3 174-223 MHz 

TV4&5 470-830 MHz 

GSM 900 UL 880-915 MHz 

GSM 900 DL 925-960 MHz 

GSM 1800 UL 1710-1785 MHz 

GSM 1800 DL 1805-1880 MHz 

UMTS UL 1920-1980 MHz 

UMTS DL 2110-2170 MHz 

      4. táblázat: A DSP090 által észlelt frekvenciasávok 
 

Érdemes áttekinteni, hogy egyes rövidítések mit takarnak. Az els� az FM, mely 

elég közismert, a rádióadókat jelenti, míg a TV3-mal és TV4&5-tel tévéadókat jelöli, 

melyek korábban analógok voltak, de mára már digitálisakká váltak. A TV3 a kevésbé 

használt VHF sáv, a TV4&5 pedig az UHF.  

A GSM (Global System for Mobile communications) rövidítés szintén elterjedt a mai 

mobilhasználók körében, ez a mobilhálózatot jelöli. A GSM 1800, vagy másnéven DCS 

(Digital Cellular System) megnyitása a GSM hálózat kapacitásának b�vítésére szolgált 

(Magyarországon így lépett a Vodafone a piacra). Az UMTS nagy kapacitású és 

frekvencia-hatékony mobil rádió-távközl� rendszer, mely a 3G rendszerek 

szabványosításával el akarta érni, hogy egyetlen globális rendszerbe ötvözze az egymástól 
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függetlenül fejl�dött és eltér� célú mobil rendszerek szolgáltatásait. Különböz� érdekek, 

eltér� fejlesztési koncepciók következtében ez is csak egyike lett a különböz� rádiós 

technológiák családjának, ráadásul a mérések tanúsága szerint kevésbé használt (talán 

még?), mint az el�z� kett�. Különbséget kell tenni az UL és a DL sávok között: az UL 

(uplink) a mobilkészüléket, míg a DL (downlink) a bázisállomást jelöli. [12] 

A mér�eszköz legnagyobb el�nye, hogy izotróp, legnagyobb hátránya pedig a nagy 

méretei. Azonban ennek a dolgozatnak nem feladata a mér�eszköz részletes min�sítése és 

a kereskedelmi forgalomban jelenleg elérhet� egyéb m�szerekkel való összehasonlítás. 

 

4.2.2. A logisztika 

 

A mérések elvégzéséhez az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói köréb�l 

jelentkeztek önkéntesek, hogy segítsenek a kutatásban. A méréseket tehát az erre 

kifejlesztett mér�eszköz segítségével végezték a diákok, a kutatómunka igen összetett: 

tartalmazza a mér�eszközzel kapcsolatos módszertant, a mérések szervezését és intézését, 

az adatok feldolgozását, valamint a kiértékelést. Ebb�l az én feladatom a korábban 

elvégzett – Finta tanárn� által megszervezett és kivitelezett - mérések adatainak 

feldolgozása és az eredmények kiértékelése volt. Ilyen módon a mérések logisztikájáról 

részletesen beszámolni nem tudok, azonban magam is elvittem 1 napra a PEM-et, hogy az 

én adataim is bekerüljenek a statisztikai halmazba, ezért megismertem a „menetrendet”. 

A PEM elindítása el�tt mindenki kap egy általános leírást a mérés menetér�l, a 

kutatásról, valamint a kit�zött célról. A mér�m�szer mellé járul még egy napló és egy 

kérd�ív is. A tájékoztatót, a kérd�ívet és a naplót a melléklet tartalmazza. A naplóban 

minden tevékenységet fel kell jegyezni, azok kezdetét és végét, valamint típusát is. A 

leírásban olvashatják, hogy ha mobiltelefont, egyéb vezeték-nélküli eszközt vagy 

mikrohullámú süt�t használnak, azt külön fel kell jegyezniük a naplóban. A kérd�ívben 

általános kérdések mellett olyanok is szerepelnek, mint például mióta és milyen 

mobiltelefont vagy mikrohullámú süt�t használ, van-e a lakóhelye közelében valamilyen 

adótorony, illetve érez-e bármilyen hatást mobiltelefonálás közben, esetleg utána.  

A mérés befejezésével az alanyok visszajuttatják a PEM-et, a kitöltött naplót és 

kérd�ívet a mérés szervez�jének, aki az adatokat USB-kábel segítségével feltölti a 

számítógépre, majd új mérést állít be (ehhez id�re oda kell szervezni egy újabb 

jelentkez�t), vagy esetleg feltölti az akkumulátort. Az adatokat V/m térer�sség 

egységekben kapjuk meg, amit a PEM-hez tartozó szoftver segítségével tudunk ábrázolni. 
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4.3. A kiértékelés  

 

Az adatok feltöltésekor az expoziméter programjának segítségével „.mes” 

kiterjesztés� fájlokat és az alábbihoz hasonló ábrákat kapunk.  

 
6. ábra: A „nyers spektrum 
 

Ez ebben a formában kevéssé használható és kezdetben módszertani problémákat 

okozott az, hogy milyen protokoll szerint kell kiértékelni az adatokat, mik a jellemz� 

mennyiségek, és hogyan lehet automatizálni a feldolgozást és a statisztika-készítést. 

Továbbá az is kérdés volt, hogy milyen tájékoztatást lehet adni a mérési alanyoknak, 

hiszen minden esetben minden érték az egészségügyi határ alatt volt, azonban a hallgatókat 

természetesen b�vebben is érdekelte volna valami speciálisan rájuk vonatkozó információ. 

Végül az OSSKI munkatársa, Juhász Péter, által 2009 nyarán írt program 

segítségével ezen fájlokat sikeresen feldolgoztam és kiértékeltem, majd egy újabb 

programmal statisztikákat készítettem.  

 

4.3.1. A kiértékelés módszere 

 

A programba bevittem minden egyes alany adatait és tevékenységi listáját úgy, 

hogy az alábbi ábrasor szerint a fájl betöltését követ�en el�bb a kérd�ívet, majd a naplóban 
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található adatokat rögzítettem elektronikusan. Ezt követ�en a program, számolt, ábrázolt és 

jelentést készített.  

A program a grafikonon való logaritmikus ábrázolás mellett egy összesített, 

valamint minden tevékenységre külön táblázatot készít, melyben frekvenciasávonként az 

adott id�re (teljes mérésre, vagy egyes tevékenységek id�tartamára) vonatkozó térer�sség 

átlagot/szórást számolja, meghatározza a térer�sség maximumot (ami leggyakrabban a 

mér�m�szer fels� méréshatára), valamint bizonyos térer�sség-tartományokban eltöltött 

id�t. Ez utóbbi többek között azért lényeges, mert megadja a „bizonyítottan besugározva” 

töltött id�t. Mivel a m�szer alsó méréshatára 0,05 V/m, azonban amikor ezt az adatot 

látjuk, nem tudhatjuk, hogy ez ténylegesen 0,05 V/m-t jelent, esetleg 0 és 0,05 közötti 

értéket, vagy nem is volt sugárzás, azaz 0 V/m a valódi érték. Erre vonatkozóan már 

létrehoztak különböz� modelleket, de egységes protokoll még nem alakult ki arra nézve, 

hogy hogyan szimuláljuk az alsó méréshatár alatti adatokat. [7] 

Az utolsó lépés az, hogy egy jelentésben elküldjük az alanynak a kiértékelt mérését. 

A jelentésben megköszönjük a segítségét, hogy részt vett a mérési kampányban, illetve 

olvashatók a Minisztérium által meghatározott határértékek és egy rövid leírás a 

kiértékelés menetér�l. Fontos megjegyezni, hogy minden jelentésében olvasható a 

következ� mondat: „Mindent figyelembe véve megállapítható, hogy az Önt ért expozíció a 

mérés ideje alatt jelent�sen alatta maradt a megengedett értéknek”. 

A következ� ábrákon szemléltetem a kiértékel� program egyes lépéseit. 

 
7. ábra: Kiértékel� program 
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8. ábra: Fájlok betöltésének lépése 

 

 
9. ábra: Kérd�ív kitöltése 
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10. ábra: Elektronikus naplófájl létrehozása 

 

 
11. ábra: Az eredmények megtekintése és elemzése 
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4.3.2. A kiértékelés szempontjai 

 

A mérési eredményeket a napló adataival összevetve különböz� szempontok szerint 

(lakhely, tevékenység, frekvenciasáv, foglalkozás) összehasonlításokat végeztünk az egyes 

csoportok, illetve személyek körében, és ezekb�l próbáltunk következtetéseket levonni. 

Korábbi vizsgálatok alkalmával mások is az expozíciót analizálták 

frekvenciasávok, az id�, valamint tevékenységi témák szerint. Az analízishez a 

következ�ket választották ki: [4] 

• Teljes expozíciós id� 

• Tevékenységi típusok id�szakoknak megfelel�en: otthon, alvás, utazás, munka 

és egyéb tevékenység 

• Azon id�szakok, amikor a 0,05 V/m –es határértéket túllépték 

• Olyan id�szakok, melyek különböz� térer�sség tartományba estek 

o Alacsony: 0,05 – 0,1 V/m 

o Közepes: 0,1 – 1,0 V/m 

o Magas: 1,0 – 5,0 V/m 

Más kutatások során megfigyelték, hogy általában a legnagyobb expozíciót az utazási id� 

alatt kapjuk, a legkisebbet alvás közben. [5] 

 

4.4. Statisztikák 

 

A kiértékel� program lefuttatását követ�en egy statisztika-készít� program 

Microsoft Excel 2003 formátumban elkészítette a vizsgált személyek adatainak átlagát. A 

program lakóhely szerint 4 dupla táblázatot készít, a 3 kategóriának megfelel� (f�városi, 

ingázó, vidéki) és egy összesített átlagot, és mind a térer�sség-, mind az id�adatokat 

átlagolja, majd ezekb�l kitölt kategóriánként egy-egy táblázatot, melynek soraiban a 

frekvenciasávok, oszlopaiban pedig a tevékenységek vannak. Az id� esetében százalékos 

eloszlásról kapunk információt, azaz adott tevékenység során a megfelel� 

frekvenciasávban a teljes mérési id� hány százalékát töltötte az illet� a detektálási határ 

fölött. A térer�sségek átlagát pedig négyzetösszegezve számolja, mivel fizikai értelme csak 

a teljesítmény-s�r�ségek átlagának lehet. A hibaszámítás még fejlesztésre szorul, tekintve, 

hogy az els� megközelítésben használt definíció alapján a szórásokra az átlagértékek 

többszörösei adódtak. Ebb�l is látszik, hogy metodikailag mennyire kiforratlan még ez a 
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kérdés, több mint fél évtizede nemzetközi szinten több kutatócsoport dolgozik azon, hogy 

megfelel� mér�eszközzel értelmes méréseket végezzünk, amelyekb�l aztán megfelel� 

kiértékeléssel remélhet�leg társadalmilag hasznos következtetések legyenek levonhatók.  

 

4.4.1. Térer�sség vs. id�eloszlás 

 

A táblázatok alapján különböz� diagramokat készítettem a kiértékelésnél felsorolt 

különböz� szempontok szerint, amit részletesen leírni körülményes lenne, beszéljenek 

inkább az ábrák! 
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12. ábra: A teljes térer�sség átlagértékei az összes diák általi mérések alapján 

 
Jól látható a 12. ábrán, hogy az összes frekvenciasávot együttesen tekintve (szintén 

négyzetesen összegezve) a legnagyobb expozíciót az utazási id� alatt kapjuk, a legkisebbet 

alváskor. Ez egyezik más kutatócsoportok eredményeivel. (Itt még megjegyzend�, hogy 

láthatóan az átlagos térer�sség az ingázók utazásakor is csak alig valamivel 0,65 V/m fölött 

van, miközben az egészségügyi határértékek 28-61 V/m közöttiek.) Két értéket lehet még 

érdemes figyelni: a f�városiak otthon és az ingázók utazáskor. 

Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a nagy átlagos expozíció 

kétféleképpen érhet� el: nagyobb besugárzásban töltött rövidebb id� által, vagy 

alacsonyabb térer�sségben eltöltött hosszabb id�vel. Emiatt érdemes megnéznünk az 

id�eloszlást is, és ahogyan az a 13. ábrán látszik, összességében a f�városiak majdnem 

kétszerannyi idejüket töltik besugározva, mint a másik két csoport és ez a legkirívóbban az 

otthonukban jelenik meg, ami egyezésben van az el�z� ábrával és a nagyvárosi 

környezetr�l kialakult képünkkel. Az id�diagramból azonban az is kit�nik, hogy itt elt�nni 
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látszik az ingázók utazási különbsége, de ha jobban belegondolunk, akkor ez nem így van, 

a két információ nem ellentétes. Az ingázókat úgy éri a legnagyobb expozíció utazás alatt, 

hogy az utazásuknak ugyan kisebb hányadában vannak besugározva, azonban ez értékében 

nagyobb lehet, illetve hosszabb ideig tarthat az utazásuk. Ezért is szorgalmazzák egyes 

kutatók, hogy TWA-t, azaz id�vel súlyozott átlagot számoljunk, azonban ez még 

kidolgozásra vár.  
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13. ábra: Id�százalékok átlagértékei az összes diák általi mérések alapján 

 
Az utazáshoz kapcsolódva feltétlenül ki kell térnem arra, hogy a vidéki 

hallgatókkal mi a helyzet. A vidéki diákok hétköznap nem különböznek egy f�várositól, 

hiszen kollégiumban vagy albérletben laknak, ugyanúgy élnek, mint a f�városiak. Ezért 

velük 3 napos hétvégi méréseket végeztünk péntekt�l hétf�ig, melyben mind a f�városi 

környezetük, mind a haza-/visszautazásuk és a vidéki otthonukban való tartózkodás 

felmérésre került. Ilyen módon az � utazási értékeikben nem különböztettük meg a 

f�városban való napi közlekedést és a hosszabb idej� és elektromágneses szempontból is 

változatos hazautazást.  

Az ábrákon egyébként számos más értéket is ki lehetne szúrni és elemezni, azonban 

rengeteg egyéb diagram készíthet� az adatokból, amelyek szintén tanulságosak. 

  

 4.4.2. Az expozíció legfontosabb forrásai 

 

 A 14. ábrán látható, hogy a kimondottan bázisállomásoktól származó expozíció 

tekintetében szintén az utazás vezet, azonban érdekes, hogy erre nézve az ingázók és a 

f�városiak besugárzottsága egyenl�nek mondható. A vidékiek körében a legtöbb esetben a 
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térer�sségi értékek a másik két csoporthoz képest jóval alul maradnak, ez els�sorban a nem 

teljes lefedettséggel és kiépítettséggel hozható összefüggésbe. 
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14. ábra: Bázisállomások térer�ssége 

 
Ezen kívül megfigyelhet�, hogy a f�városi diákok otthon (és persze ezzel együtt 

alvás közben) vannak kitéve nagyobb sugárzásnak, az ingázók pedig a munka (a persze az 

egyetemi tartózkodást jelenti) és az egyéb tevékenység alatt. Az els� tény kevésbé 

meglep�, azonban azt várnánk, hogy az egyetemi tartózkodás szempontjából nem lesz 

számottev� különbség a hallgatók között, hiszen ugyanabban a környezetben vannak 

mindannyian. A 15. ábrából lehet következtetni mindkét jelenség okaira: a f�városiak 

minden tevékenység tekintetében idejük nagyobb részét töltik bázisállomások közelében, 

ahogyan azt sokan jelezték is a kiadott kérd�ívekben, hogy tudomásuk van arról, hogy a 

lakóhelyük közelében van bázisállomás, adótorony, esetleg antenna. Budapest nagy részén 

a magasabb épületek zömén láthatunk adó- és átjátszó-tornyokat, melyek vagy közvetlenül 

a lakásba sugároznak, vagy az épületek faláról visszaver�dve az otthonában lév� embert 

sugározzák be, és magától értet�d�en utazás közben az összes utcán közleked�t. Az 

ingázók munka és egyéb tevékenységek alatti magasabb értékeit pedig az ezekkel eltöltött 

hosszabb id� is indokolhatja, valamint az ez id� alatti magasabb értékek. Az egyéb 

tevékenységek egyébként a sport és/vagy m�vészeti tevékenység, bevásárlás, szórakozás, 

esetleg diákmunka vagy valamilyen szabadid�s tevékenység. Az ingázó diákok számára 

nem olyan egyszer� a közlekedés a lakóhelyük és az egyetem között, ezért gyakran 

töltenek sok id�t az egyetemen (mivel lyukasórában sincs értelme elindulniuk sehová), az 

egyéb tevékenységeiket pedig gyakran a f�városban végzik. 
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15. ábra: Bázisállomások expozíciójában eltöltött id� eloszlása 

 
 A kézi készülékek szemszögéb�l látható a 16. és 17. ábrán, hogy összességében az 

ingázó hallgatókat éri a mobiltelefonok által a legnagyobb sugárzás, ezen belül is az utazás 

alatt, ugyanakkor az idejük legkisebb részében vannak besugározva, míg a vidékiek és a 

f�városiak ebb�l a szempontból nagyban hasonlítanak.  
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16. ábra: Kézi készülékek térer�sség szempontjából 
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17. ábra: Kézi készülékek expozíciójában eltöltött id� eloszlása 

 
 Egy ingázó hallgató elmondása szerint �k sokkal tervezettebb életet kell, hogy 

éljenek, eleve egy menetrendhez vannak kötve, így általában 2-3 napra el�re be van 

táblázva a programjuk, amit meg kell beszélniük, azt napokkal korábban e-mail-ben 

megírják másoknak, illetve lefixálják velük a találkozókat, stb.  

 

 4.4.3. „Passzív mobilozás” 

 

 Azonban itt fontos megemlíteni, hogy a mér�eszköz nemcsak az alany bejöv� és 

kimen� hívásait és üzeneteit észleli, hanem a környezetében jelenlév�ékét is, mint például 

tömegközlekedésen a mellettünk ül� vagy álló telefonálását. Erre bizonyíték a 18. ábra, 

egy olyan spektrum (egy oktatóé), aki saját maga nem használ mobiltelefont. Az ábrán a 

spektrumnak csak a kézikészülékekre vonatkozó jeleit hagytuk meg, a zöld és kék szín� 

tüskeszer� csúcsok jelzik ezeket. Látható, hogy ezekb�l nem túl sok van, de a semmihez 

képest mégis sok, tekintve, hogy � maga egyáltalán nem használ mobilt. Így ezek 

bizonyítottan mások készülékeit�l származnak, és számításaink szerint ebb�l kifolyólag 

összességében 0,22 V/m az átlagos térer�sség az életében, ami alig kevesebb egy átlagos 

f�városi mobilozó diákéhoz képest. Tehát a kutatásunk egyik érdekes eredménye, hogy 

ahogy létezik passzív dohányzás, úgy lehetséges „passzív mobilozás” is. 
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18. ábra: Kézi készülékek jelei egy mobiltelefont nem használó alany esetén 

 
Persze az otthonlét alatt erre már kevésbé lehet hivatkozni, és elgondolkodtató, hogy a 

f�városi és vidéki hallgatók alvásuk alatt idejük kb. 15-20 %-ban vannak mobiltelefon 

készülékek által besugározva (az éjszakára ágy mellett bekapcsolva hagyott készülék is 

sugároz!) 

  

 4.4.4. Frekvencia és a többiek 

 

 A követez�kben rövid áttekintést mutatok a frekvencia szerinti statisztikáról és a 

további lehet�ségekr�l. Els� lépésként az összes diák által mért adatokat mutatom be a 19. 

ábrán (az id�eloszlás nem hoz számottev�en új eredményt). Megfigyelhet�, hogy a TV3 és 

UMTS frekvenciasávokon a térer�sség alig haladja meg a 0,05 V/m-t, ezeket a sávokat 

kevésbé használják. A 900 és 1800 MHz-es mobiltelefonok és a bázisállomások térer�sség 

értékei általánosan is a jellemz�bbek a többi forrásnál, de kiugróak az utazás ideje alatt, 

ahogy ezt az el�z�ekben más jelleg� diagramokon is láttuk.  

Látható, hogy a TV4&5 és az FM adók térer�ssége a 900 MHz-es bázisállomások 

sugárzása mellett minden tevékenység során szinte elhanyagolható, azonban az 1800 MHz-

es bázisállomásoktól származó értékekkel igenis összemérhet�, így indokolt ezek 
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vizsgálata is. Annál is inkább, mert egy (TV vagy rádió) m�sorszóró adó sugárzási 

teljesítménye jóval nagyobb lehet egy mobiltelefon-bázisállomásénál. 
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19. ábra: Összes diák által mért térer�sség értékek különböz� frekvenciasávokon 

 
 A fentiek részletesebb vizsgálatára külön ábrák készíthet�ek egy adott 

frekvenciasávról (20. ábra), illetve az adott tevékenységr�l (21. ábra), akár a térer�sség, 

akár az id�eloszlás értékeit felhasználva. A dolgozat terjedelme nem engedi meg, hogy az 

összes sávra és tevékenységre vonatkozó összes ábrát bemutassam, azonban ezek által azt 

is próbáltam szemléltetni, hogy a kiértékelésnek milyen sokféle módja és iránya lehet, és 

adott esetben egy feltevést több ábra segítségével igazolhatunk, vagy egy jelenséget több 

szempont szerinti ábrázolással magyarázhatunk. 
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20. ábra: A GSM 900 UL frekvenciasávban mért térer�sség értékek eloszlása 
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21. ábra: Az utazás alatti id�eloszlás 

 

4.5. Következtetések, javaslatok 

 

 A 39 mérés kiértékelését és a statisztikák elkészítését követ�en az alábbi 

következtetésekre jutottam.  

 Összességében elmondható, hogy a lakóhely szerinti csoportosítás nagy vesztesei 

az ingázók. Az agglomeráció lakókörnyezete nem különbözik számottev�en a f�várositól, 

ugyanakkor az ingázók utazási és id�beosztási szokásai nagyobb expozíciót 

eredményeznek az otthontöltött id�n kívül lényegében az összes tevékenységben. 

A legnagyobb expozíció egyébként is az utazás ideje alatt éri a diákokat, ez a 

tömegközlekedési eszközökön utazó emberek telefonhasználatából is adódik, valamint a 

város nagy részének bázisállomásokkal való beépítettségéb�l. A diákok körében ebb�l a 

szempontból az ingázók azért vannak a legkedvez�tlenebb helyzetben, mert sokat utaznak 

és azt magasabb expozícióban teszik, mint f�városi és vidéki társaik.  

Alvás során éri az alanyokat a legkisebb sugárzás, azonban a városi diákok helyzete itt a jó 

lefedettség miatt kedvez�tlen. A várakozásokkal ellentétben az egyetemen töltött id� alatt 

is észleltünk különbséget, ismét az ingázók „rovására”.  

A mérések tanúsága szerint az ingázó diákok kevesebbet telefonálnak otthon, illetve 

összességében is, de az egyéb tevékenységek szempontjából megint csak �k a vesztesek. 

Vidéken a mobilhálózat kevésbé van kiépítve, ezért a bázisállomások térer�sség értékei 

nem annyira kiugróak, illetve az utazás alatti expozíció sem olyan nagy.  
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 A sugárzás forrásainak szemszögéb�l nézve az UMTS, azaz 3G-s rendszerek még 

nem terjedtek el a diákok körében, de az ehhez tartozó bázisállomások száma valószín�leg 

n�ni fog. A TV3 frekvenciasáv Magyarországon kevésbé használatos, mint a mér�m�szer 

szül�hazájában, azonban az FM rádió és az UHF TV-adók sugárzása nem elhanyagolható.  

 A bázisállomásokból adódó expozíció számottev� és a készülékhasználatról 

elmondható, hogy a diákok maguk is gyakran használják a mobiltelefont (mind a 39 

hallgató rendelkezik mobiltelefonnal), melynek különböz� okai és következményei 

vannak.  

 A mai fejl�d� világban viszont nehéz lenne azt mondani a felhasználóknak, hogy 

próbálják meg minimálisan használni a kézi készülékeiket, hiszen ezzel sokkal 

kényelmesebbé vált a másokkal való kapcsolattartás, ráadásul a legújabb tendencia szerint 

a mobiltelefonok már nem csupán kapcsolattartásra használhatók. A nagyvárosokban az 

sem kérhet�, hogy kerüljék el a sok embert, sokan a külvárosból, több kilométerr�l utaznak 

be az egyetemre.  

 Naiv megközelítéssel egyszer� megoldásként felvethet� a vidékre költözés, mivel 

ott jóval alacsonyabbak a mért értékek, mint a f�városban. Azonban a tömeges kiköltözés, 

nagyobb expozíciót is vonna maga után, hisz a lakosságnak igénye van a mobilhálózatra, a 

tv-csatornákra, ezzel a lefedettség növelését kellene eszközölni a vidéki területeken is, azaz 

az expozíció értéke növekedne.  

 A mobilhasználat elkerülése érdekében javaslom, hogy más eszközökkel próbálják 

meg kiépíteni és fenntartani az egymással való kapcsolatokat az emberek. A 

legkézenfekv�bb a vezetékes telefon, bár nyilvánvalóak a hátrányai, nem véletlenül volt 

robbanásszer� a mobiltelefon elterjedése. Célszer�nek tartanám, hogy személyesen 

találkozzanak és beszéljék meg a problémákat, gondokat, esetleg ilyen találkozások 

folyamán szervezzenek meg közös programokat, azonban világos, hogy a mai rohanó 

világban ez sem igazán kivitelezhet�. A ma már elterjedt internet segítségével könnyedén 

tudunk levelezni vagy beszélgetni az ismer�sökkel, mely révén ugyancsak egyszer�en 

lehet ápolni a kapcsolatokat, habár a személyes kommunikáció így elmarad. Szintén 

ajánlatos külön fényképez�gépet, rádiót, zenelejátszót és navigációs rendszert vásárolni. 

Semmiképpen nem ajánlott a serdül�kor befejez�dése el�tt telefont venni a gyermeknek, és 

óvakodni kell attól is, hogy a szül�k telefonján játékokat játsszon, mivel a sugárzás ekkor 

is éri.  

Habár mindenkinél elmondható, hogy a mért értékek az egészségügyi határértéket nem 

haladták meg, azonban ez a jelenlegi (nem-)tudásunk mellett nem garancia semmire. A 
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mobilhasználat távlati egészségügyi hatásait nem tudjuk még pontosan el�re jelezni, talán 

nem is sejtjük, hogy milyen problémákat fog okozni például a szervezetben, esetleg az 

idegrendszeren belül. Egyértelm�en további vizsgálatok szükségesek mind a fizikusok, 

mind a biológusok részér�l, a dolgozatban leírt mérés módszertanában és kiértékelésében 

is van hová fejl�dni, nemzetközi protokollokra lenne szükség és több országot átfogó 

célzott mérési kampányokra. 

 

5. Összefoglalás 

 

A XXI. század rohanó hétköznapjaiban a fejl�d� iparágak elhalmoznak bennünket 

különböz� kényelmi és használati eszközökkel, szolgáltatásokkal: televízió, rádió, 

mikrohullámú süt�, mobiltelefon, vezeték-nélküli kommunikációs- és irodai eszközök 

(wireless, cordless, bluetooth), és még sorolhatnánk. Ezen eszközök az elektromágneses 

sugárzás egy bizonyos tartományát, a rádiófrekvenciás és a mikrohullámú sugárzást 

használják fel m�ködésükhöz. Bele sem gondol az átlagos ember, hogy mekkora 

sugárzásnak van kitéve nap mint nap, miközben f�z, internetezik vagy telefonál, 

„tömegközlekedik”, esetleg otthon a karosszékben ülve olvas.  

Az ipar próbálja az igényeinket teljes mértékben kielégíteni, például azzal, hogy 

legyen hálózati lefedettség a hegyekben, a pusztán, illetve a földalatti tömegközlekedésen 

is. Mindezek által a bázisállomások száma - és így az expozíció is - n�, senki nem kerülheti 

el, miközben az egészségi hatásairól keveset tudunk. 

TDK munkámban olvasható, hogy ezek a sugárzások milyen problémákat vetnek 

fel, használatuk során milyen egészségügyi hatások jelentkezhetnek, és milyen a törvényi 

szabályozás. Kitérek a sugárzás mértékének meghatározására, ennek módszerére, illetve a 

mérési adatok feldolgozásának és kiértékelésének részleteire, valamint közlöm az ezzel 

kapcsolatos eredményeinket. 

A kutatásban korábban felkért önkéntes hallgatók és oktatók 24 vagy 72 órás 

mérésekben vettek részt, hogy meghatározhassuk, mekkora sugárzás éri �ket hétköznapi 

tevékenységeik során. A méréseket a diákok egy erre a célra kifejlesztett mér�m�szerrel 

végezték, amely 9 frekvenciasávon detektálja a sugárzást, pontosabban az elektromos 

térer�sséget. Az önkéntesek egy naplót vezetve a mérés alatt feljegyezték, mikor merre 

jártak, mit csináltak, használtak-e mobiltelefont vagy mikrohullámú süt�t.  
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A mérési eredményeket a napló adataival összevetve különböz� szempontok szerint 

(lakhely, tevékenység, frekvenciasáv) összehasonlításokat végeztünk az egyes csoportok, 

illetve személyek körében, és ezekb�l következtetéseket vontunk le.  

 

Ezek közül az egyik legfontosabb megállapításunk az volt, hogy más kutatócsoport 

által korábban nem diákokon elvégzett mérések eredményeképpen tapasztaltakat 

igazoltunk, nevezetesen azt, hogy az egyéneket a legnagyobb expozíció utazásuk közben, a 

legkisebb pedig alváskor éri. 

Új eredmény a speciálisan diákokra vonatkozó megfigyelésünk, miszerint a 

hallgatók körében az ingázók több szempontból is veszélyeztetettebbek f�városi vagy 

vidéki (kollégista) társaiknál. 
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