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ELEKTROMÁGNESES TEREK ÉS 
A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE
A JELENLEGI BIZONYÍTÉKOK
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1. ÁBRA: AZ ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM
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MI TÖRTÉNIK, HA ELEKTROMÁGNESES 

TEREK HATÁSÁNAK VAGYUNK KITÉVE?

ELEKTROMÁGNESES TEREK ÉS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE: A JELENLEGI BIZONYÍTÉKOK

4

2. ábra: A. Az elektromos terek nem hatolnak 
át jelentôs mértékben a testen, hanem töltést 
hoznak létre annak felületén, míg B. a mágneses 
terek expozíciója köráramok áramlását idézi elô 
a testben.

BIOLÓGIAI HATÁSOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

HATÁSOK

FOLYTASSUNK PÁRBESZÉDET AZ ELEKTROMÁGNESES TEREK KOCKÁZATAIRÓL
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ELEKTROMÁGNESES TEREK ÉS  A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE: A JELENLEGI BIZONYÍTÉKOK

A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKBÓL 

LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK

ALACSONYFREKVENCIÁS TEREK

NLEG EGÉSELEKTROMÁGN

EK

ATÁ

LEVONT KÖVETKEZ

A TUDOMÁNYO
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ELEKTROMÁGNESES TEREK ÉS  A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGE: A JELENLEGI BIZONYÍTÉKOK

NAGYFREKVENCIÁS TEREK

NLEG EGÉSELEKTROMÁGN

TENAGYFREK
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EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ
A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT 
KOCKÁZAT KEZELÉSE
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A KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSA

AZ EMF KOCKÁZAT TÉMAKÖRÉNEK 

ÖSSZETETT TÉNYEZÔI

EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE

 Az autóvezetés potenciális egészségügyi

veszély. A gyorsan történô vezetés kockáza-

tot jelent. Minél nagyobb a sebesség, annál 

nagyobb a vezetéshez kapcsolódó kockázat.

 Minden tevékenységhez kapcsolódik vala-

milyen kockázat. A kockázatok bizonyos 

te vékenységek mellôzésével csökkenthetôk, 

de a kockázat nem szüntethetô meg teljesen. 

A való világban nem létezik olyan, hogy nulla 

kockázat.

VESZÉLY ÉS KOCKÁZAT

3. ÁBRA: AZ EMF-HEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KIÉRTÉKELÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA

Gazdasági tényezôk
Politikai légkör

KOCKÁZATÉRZÉKELÉS

Környezetvédelmi törvények
Tudománypolitika

KOCKÁZATKEZELÉS

KOCKÁZAT-
BECSLÉS

Veszély meghatározás
Dózis-hatás becslés
Expozíció becslés
Kockázat jellemzés

3. ÁBRA: AZ EMF-HEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK KIÉRTÉKELÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA
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A kockázatbecslés egy irányított eljárás, melyet 

annak leírására és felbecsülésére használnak, 

hogy mi a valószínûsége annak, hogy az adott 

ágens környezeti expozíciója káros hatást gya-

korol az egészségre.

Az eljárás négy lépése a következô:

1. A veszély meghatározása: a potenciálisan 

veszélyes ágens vagy expozíciós helyzet 

(pl. egy konkrét anyag vagy energiaforrás) 

meghatározása.

2. Dózis-hatás  becslés: a dózis, illetve az 

ágens vagy a hely expozíciója és az elôfor-

dulás és/vagy a hatás súlyossága közötti 

kapcsolat megállapítása.

3. Expozíció becslés: az expozíció vagy a po-

tenciális expozíció kiterjedésének felmérése 

az adott helyzetben.

4. Kockázatjellemzés: a potenciálisan veszé-

lyes helyzetre vonatkozó információknak 

a döntéshozók és az érintettek számára hasz-

nálható formában történô összefoglalása és 

áttekintése.

A KOCKÁZATBECSLÉS ALAPJAI

EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE
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DÖNTÉS NEM HIVATALOS INTÉZKEDÉSRÔL 
olyan esetekben jelenthet megfelelô választ, 
ha nagyon kicsinek tekinthetô a kockázat, vagy 
a bizonyítékok nem elegendôek a hivatalos 
intézkedés igazolásához. A válaszhoz gyakran 
„óvatos várakozás” társul, ami a kutatási eredmé-
nyek, illetve a szabványalkotók, a törvényhozók 
és mások által hozott intézkedések és döntések 
fi gyelemmel követését jelenti.

A KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK annak 
elôsegítésére használhatók, hogy az emberek 
megfelelôbb képet alkothassanak a problémákról, 
bevonódjanak a folyamatba és meghozhassák 
saját döntéseiket arra vonatkozóan, hogy mi 
legyen a teendô.

A KUTATÁS kitölti az ismeretekben lévô 
hiányosságokat, segítséget nyújt a problémák 
meghatározásához, és lehetôvé teszi a jövôbeni 
kockázatok hatékonyabb felbecsülését.

AZ ÓVATOSSÁGI SZEMLÉLET a jövôbeni 
potenciális egészségügyi vagy környezeti kihatá-
sok minimumra csökkentése vagy kiküszöbölése 
céljából hozott egyéni, szervezeti vagy állami 
szintû irányelveket és intézkedéseket jelenti. 
Ezek közé tartozhat az önkéntes önszabályo-
zás, amely az expozíció megakadályozását 
vagy csökkentését szolgálja, ha az egyszerûen 
megvalósítható.

A RENDELKEZÉSEK az állam által a potenciá-
lisan kockázatos események elôfordulásának és 

következményeinek korlátozása céljából hozott 
hivatalos lépéseket jelentik. Korlátozásokat 
tartalmazó szabványok írhatók elô, melyekhez a 
megfelelôséget tanúsító eljárások kapcsolódnak, 
de megjelölhetôk az elérendô célkitûzések is, ami 
mellôzi a normatív jelleget.

AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁS vagy az ex-
pozíció forrásának betiltása együttesen olyan 
alternatívákat jelent, ami akkor alkalmazandó, ha 
a károsodás bizonyossági foka nagy. A bizo-
nyossági fok és a károsodás súlyossága két 
fontos tényezôt jelent a meghozandó intézkedés 
jellegének eldöntése szempontjából.

A MÛSZAKI ALTERNATÍVÁKAT a kockázatok 
(vagy érzékelt kockázatok) csökkentése ér-
dekében kell igénybe venni. Ezek közé tartozhat 
az áramvezetékek földben való vezetésének 
fontolóra vétele, vagy a mobiltelefon bázisállomá-
sok telephelyeinek megosztása.

A MÉRSÉKLÉS a rendszerben végrehajtott 
fi zikai változtatásokat jelenti, melyek célja az ex-
pozíció, és végsô soron a kockázat csökkentése. 
A mérséklés a rendszer áttervezését, árnyékolás  
beiktatását vagy védôfelszerelések alkalmazását 
is jelentheti.

A KOMPENZÁCIÓT idônként a munkahelyen 
vagy a környezetben tapasztalható nagyobb 
expozíció miatt ajánlják fel. Az emberek hajlanak 
arra, hogy valamilyen értéket fogadjanak el a 
nagyobb expozíció vállalása fejében.

A KOCKÁZATKEZELÉSI ALTERNATÍVÁK KÖRE

FOLYTASSUNK PÁRBESZÉDET AZ ELEKTROMÁGNESES TEREK KOCKÁZATAIRÓL
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HOGYAN ÉRZÉKELHETÔ A KOCKÁZAT?

EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE
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KÜLSÔ TÉNYEZÔK

KOCKÁZATI TÉNYEZÔK

Kor
Nem

Végzetség
Társadalmi háttér

Kulturális háttér

Média
Szabályozási eljárás
A vélemények alakulása
Politikai és gazdasági 
helyzet
Rendelkezésre álló 
tudományos információk

A technológia ismerete
A helyzet kontrollálása
Önként vállalt expozíció
Rettegés a betegségtôl

Közvetlen elôny
Korrektség

4. ÁBRA: A KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK ÉRZÉKELÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK
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ISMERT TECHNOLÓGIA – NEM ISMERT 

TECHNOLÓGIA

SZEMÉLYES KONTROLL – A HELYZET 

KONTROLLÁLÁSÁNAK HIÁNYA

ÖNKÉNT VÁLLALT – NEM ÖNKÉNT 

VÁLLALT EXPOZÍCIÓ

EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE
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RETTEGETT – NEM RETTEGETT 

KÖVETKEZMÉNY

KÖZVETLEN – KÖZVETETT ELÔNYÖK

MÉLTÁNYOS – MÉLTÁNYTALAN EXPOZÍCIÓ

A KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ 

SZÜKSÉGESSÉGEMÉLTÁNYOS – MÉLTÁNYTALAN EXPOZÍC

CKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ

SÉGESSÉGE

ET

ETT 

ET– NERETTE

EZMKÖV

EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE

5. ÁBRA: KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK

BIZONYÍTÉK
Kockázatbecslés

AGGODALOM
Kockázatérzékelés

POLITIKA
Kockázatkezelés

KOMMUNIKÁCIÓ
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UNIKÁCIÓ
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EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ: A LAKOSSÁG ÁLTAL ÉRZÉKELT KOCKÁZAT KEZELÉSE
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AZ EMF KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ KEZELÉSE

MIKOR? KIVEL?

MIT? HOGYAN?

AZ EMF KOCKÁZAT 
KÉRDÉSÉNEK

KOMMUNIKÁLÁSA

24

MIKOR KELL KOMMUNIKÁLNI

KULCSKÉRDÉSEK

Mikor kell párbeszédbe kezdeni?

Van-e elegendô idô a tervezésre?

Ki lehet-e gyorsan deríteni, hogy ki és mi 

befolyásolja a közösség véleményét?

Mikor kell bevonni az érdekelteket? Mikor kell 

megtervezni a folyamatot, kitûzni a célokat 

és felvázolni az alternatívákat? Mikor kell 

meghozni a döntéseket?
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AZ IDÔÉRZÉKENY PROBLÉMÁK KEZELÉSE

MIKOR KELL KOMMUNIKÁLNI

6. ÁBRA: A KOCKÁZATÉRZÉKELÉS LEFOLYÁSA
(átvéve: „Válasz opciók kiértékelése”, Judy Larkin,

Az „EMF kockázatpercepció és kommunikáció” tanácskozás jegyzôkönyve, WHO, 1999)

IDÔ
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EMELKEDÔ KRÍZIS CSÖKKEN

KIVÁLTÓ
ESEMÉNY
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Bizalomhiány.

„Összeesküvô” érzékelése a történésben (pl. iparág).

Félretájékoztatás.

A többség azon érzése, hogy „méltánytalanul” kisebbségként kezelik.

Médiavisszhang.

Aktivistacsoportok és más motivált, érdekelt csoportok közbelépése.

A lakosság érzelmi változásai.

A CIKLUS HAJTÓERÔI

MIKOR KELL KOMMUNIKÁLNI MIKOR KELL KOMMUNIKÁLNI

ALKALMAZKODÁS 

A DINAMIKUS FOLYAMATHOZ

28
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KIVEL KELL KOMMUNIKÁLNI

KULCSKÉRDÉSEK

Ki lehet a leginkább érdekelt ebben a kér-

désben?

Mit lehet tudni az érdekeltek érdekeirôl, 

félelmeirôl, aggodalmairól, hozzáállásáról és 

motivációjáról?

Mely hatóságok felelnek a politika meghatá-

rozásáért és megvalósításáért?

Vannak-e olyan szervezetek, amelyekkel 

eredményes partnerkapcsolat alakítható ki?

Ki nyújthat tanácsot vagy tudományos szak-

tudást?

AZ ÉRDEKELTEK MEGHATÁROZÁSA

TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉG
Kutatók
Mérnökök

EGÉSZSÉGÜGY
Klinikusok
Közösségi tisztiorvosok

IPAR
Elektromos mûvek
Távközlés
Szakszervezetek és az érintett 

területek alkalmazottai

SZÖVETSÉGEK
Környezetvédôk
Szakemberek
Fogyasztók
Pártfogói csoportok

JOG
Bírók
Ügyvédek

NAGYKÖZÖNSÉG
Lakosság
Egyes fogyasztók
Iskolai csoportok

ÁLLAM
Állami tisztviselôk
Politikusok
Törvényhozók
Országos, regionális és helyi 

hatóságok

MÉDIA
Nyomtatott
Sugárzott
Internet

7. ÁBRA: AZ EMF KÉRDÉSBEN ÉRDEKELT FELEK
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KIVEL KELL KOMMUNIKÁLNI MIKOR KELL KOMMUNIKÁLNI

32



KULCSKÉRDÉSEK

Az érdekeltek elégséges és pártatlan tájé-

koztatást kapnak-e a technológiát érintôen?

Az üzenet érthetô-e, vagy nagy mennyiség-

ben tartalmaz komplex információkat?

Az összes kulcsfontosságú érdekelt üzene-

te meghallgatásra került-e? Vagyis, van-e 

valamilyen hatékony eszköz a visszajelzés 

biztosítására?
A TUDOMÁNY KOMMUNIKÁLÁSA

33

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI

34
8. ÁBRA: AZ ÜZENET ALKOTÓELEMEI

SZOCIÁLIS
ÉRVEK

Lakossági vélemények 
és aggodalmak

AGGODALOM

HIVATALOS
ÉRVEK

Követelmények 
és rendelkezések

POLITIKA

BIZONYÍTÉK

TUDOMÁNYOS 
VITÁK

Számok, adatok, tények
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AZ ÜZENET EGYSZERÛSÍTÉSE

A TUDOMÁNYOS BIZONYTALANSÁG 

MAGYARÁZATA

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI

AZ ÖSSZES BIZONYÍTÉK BEMUTATÁSA

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI

Meg kell határozni és kategorizálni kell az 
átadni kívánt kulcsfontosságú üzeneteket (pl. 
a tájékoztatás céljának definiálása).
Meg kell gyôzôdni arról, tisztában vannak-e a 
hallgatóság tájékoztatás iránti igényeivel.
Egyszerû szavakkal el kell magyarázni a kon-
cepciót, majd szükség esetén tisztázni kell a 
szakemberek által a sajtókiadványokban hasz-
nált mûszaki kifejezéseket (pl. a potenciális rák-
keltô anyagoknak az IARC által a tudományos 
bizonyítékok alapján különbözô kategóriákba 
történô besorolása - „rákkeltô”, „valószínûleg 
rákkeltô” vagy „lehetséges rákkeltô”).
Kerülni kell a túlzott leegyszerûsítést, mert 
abban a színben tüntetheti fel, hogy nem meg-
felelôen tájékozott vagy elrejti az igazságot.
El kell ismerni az egyszerûsítést, és hivatkoz-
ni kell az alátámasztó dokumentumokra

NÉHÁNY GYAKORLATI SZABÁLY A MÛSZAKI 
INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSÉHEZ

36



A HALLGATÓSÁG MEGÉRTÉSE

A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK 

ELTORZÍTÁSA

AZ EMF KOCKÁZAT HELYES 

MEGVILÁGÍTÁSBA HELYEZÉSE

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI

37

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI
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A kutatás választ ad-e az alábbi kérdésekre?
Mik az információforrások?
Melyek a kulcsfontosságú újságok vagy 
folyóiratok?
Melyek a tárgyhoz tartozó Web oldalak?
Léteznek-e más, hasonló problémák, ame-
lyekbôl tanulni lehet?
Ki tudja elmagyarázni a tudományos kuta-
tást a laikus emberek számára?

A kommunikáció javítása érdekében engedje, 
hogy hivatalos és nem hivatalos formában 
egyaránt elérhetô legyen. A magánjellegû 
találkozók lerombolhatják a bizalmat, ha az 
elérhetôség nem egyformán biztosított minden 
egyes érdekelt számára.
Ismerje el a bizonytalanságot, mondja el, miért 
áll fenn, és helyezze egy más ismert dolog 
kontextusába.

Ismerje el, hogy a kockázatkommunikációs 
készségek a döntéshozó szervezetek min-
den szintje számára fontosak, az elkezdéstôl 
egészen a projektmenedzsmentig.
Kerülje a fölösleges konfliktusokat, de legyen 
tisztában vele, hogy a személyes vagy politikai 
döntések jellegüknél fogva az ellentétek kettôs-
ségét jelentik, pl. az adott személy úgy dönt, 
hogy megvásárolja vagy nem vásárolja meg a 
nagyfeszültségû vezeték közelében lévô házat.
Fogadja el, hogy még ha jól is kommunikál, 
nem biztos, hogy sikerül megállapodásra 
jutnia.
Gondoljon arra, hogy a legtöbb társadalom-
ban, még akkor is, ha az sok idôbe telhet, 
végül a közösségek és nem az állami hiva-
talok vagy a vállalatok döntik el, hogy mi az 
elfogadható kockázat.

TANÁCSOK A HATÉKONY KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK KIALAKÍTÁSÁHOZ
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Tudományos megközelítés a kockázat men-
nyiségi kifejezése céljából.
Valószínûségi fogalmakat használ (átlagokkal, 
eloszlásokkal foglalkozik).
A jól definiált csatornákon keresztül továbbított 
mûszaki információkra támaszkodik (tudomá-
nyos tanulmányok).
Tudományos teamek termékei.
Az objektív tudományos tények fontossága.
A technológia elônyeire/költségeire összpon-
tosít.
Megpróbálja ellenôrizni az információk helyes-
ségét.

A kockázat mennyiségi kifejezésének intuitív 
megközelítési módja.
Helyi, az adott helyzetre jellemzô informá-
ciókat vagy nem ellenôrzött bizonyítékokat 
használ.
A különbözô csatornákon (média, általános 
megfigyelések és benyomások) keresztül 
kapott információkra támaszkodik.
Egyéni eljárást jelent.
Az érzelmek és a szubjektív észlelések fon-
tossága.
A biztonságra összpontosít
Megpróbál az egyéni körülményekkel és pre-
ferenciákkal foglalkozni.

ELTÉRÉSEK A KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSBEN AZ ÉRDEKELTEK KÖZÖTT

SZAKÉRTÔI ÉRTÉKELÉS
(KOCKÁZATBECSLÉS)

LAIKUS ÉRTÉKELÉS
(KOCKÁZATÉRZÉKELÉS) 

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI
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A kockázatok összehasonlítását a tájékozottság 
növelésére kell használni, és annak semleges-
nek, ismeretterjesztô jellegûnek kell lennie. Olyan 
fejlett eszközt jelent, amely alapos tervezést és 
tapasztalatot igényel. Bár az összehasonlítás 
érthetô kontextusba helyezi a tényeket, körül-
tekintônek kell lenni, hogy azt ne az elfogadás 
vagy a bizalom növelésére használják. A kocká-
zat összehasonlítás nem megfelelô használata 
csökkentheti a kommunikáció hatékonyságát, és 
rövid távon akár a hitelességet is tönkreteheti. 

MEGJEGYZÉS: Soha ne hasonlítsa össze az ön-
ként vállalt expozíciót (pl. dohányzás vagy ivás) a 
nem önként vállalt expozícióval. A háromgyerme-
kes anya számára, akinek egy mobiltelefon bázis-
állomás közelében kell élnie, a kockázat nem 
önként vállalt kockázatot jelent. Ha az ô EMF 
expozícióját az autópályán 140 km/h sebességgel 
való haladásra vonatkozó döntésével kívánja 
összehasonlítani, ezzel megbánthatja ôt.

Vegye figyelembe a hallgatóság szociális és 
kulturális jellemzôit, és arra vonatkozóan vé-
gezzen összehasonlítást, amit ôk is ismerhet-
nek.
Ne folyamodjon összehasonlításhoz olyan 
helyzetekben, ahol alacsony szintû a bizalom.
Gondoskodjon róla, hogy az összehasonlítása 
ne tegye jelentéktelenné az emberek félelmét 
vagy kérdéseit.

Ne használjon összehasonlítást arra, hogy 
meggyôzzön valakit egy álláspont helyessé-
gérôl.
Ne feledkezzen meg róla, hogy az expozíciós 
adatok összehasonlítása kevésbé hat az érzel-
mekre, mint a kockázatok összehasonlítása.
Legyen tudatában annak, hogy a kockázatok 
ismertetési módja befolyásolhatja az érthetô-
ségét.
Végezzen elôzetes próbát annak kiderítésére, 
hogy az Ön által használni kívánt összehason-
lítás a kiváltani kívánt reagálást idézi-e elô.
Ismerje el, hogy az összehasonlítás önmagá-
ban nem oldja meg a problémát.
Fogadja el, ha az összehasonlítása több 
kérdést vet fel, mint amit megválaszol, másik 
példát kell találnia.
Készüljön fel rá, hogy mások érzelmek szítá-
sára vagy felhajtás keltésére használhatják az 
összehasonlítást.

PÉLDA: Az EMF-et kibocsátó forrás teljesítmény-
szintjének szemléltetéséhez:
Mutassa be egy hasonló létesítmény 
mûködésbe állása elôtti és utáni kibocsátási 
adatokat.
Hasonlítsa össze azokat az irányelvekben 
szereplô határértékekkel, de fogadja el, hogy 
az emberek sokkal alacsonyabb szintek miatt 
is aggódhatnak, mint ami az irányelvekben 
szerepel.

ÖSSZEHASONLÍTÁS: A KOMMUNIKÁCIÓ EGYIK ESZKÖZE
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A POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK MAGYARÁZATA

MIT KELL KOMMUNIKÁLNI

Az EMF expozíciós határértékek hivatalos politikai érvként való felhasználása megfelelô tudományos 
ismereteket igényel a döntéshozók és a kommunikálók részérôl. A nagyközönség felé fontos kihang-
súlyozni a következôket:

Az elektromágneses tér szintjének adott helyen való meghatározása olyan kulcsfontosságú elemet 
jelent, amely meghatározza, van-e kockázat vagy nincs.

Lehetôség szerint, hasznos lehet bemutatni a kiválasztott helyeken készült és az elektromágneses 
terek mérését szolgáló vizsgálatok által szolgáltatott adatokat, és összehasonlítani azokat a numeri-
kus számításokkal és az elfogadott expozícióra vonatkozó irányelvekkel.

A térerôsség függ az EMF forrástól való távolságtól, és normál esetben az ilyen forrástól távolodva 
gyorsan csökken.

Az emberek biztonságának garantálása érdekében, bizonyos létesítményeknél kerítést, válaszfalakat 
vagy más védôeszközöket használnak az olyan területekre való jogosulatlan bejutás megakadályo-
zása céljából, ahol az expozíciós határértékek túllépésre kerülhetnek.
A lakosságra vonatkozó expozíciós határértékek gyakran, de nem minden szabvány esetében, 
alacsonyabbak, mint a munkahelyek esetében.

AZ EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK ÉRTHETÔVÉ TÉTELE A LAKOSSÁG SZÁMÁRA
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A HANGNEM MEGVÁLASZTÁSA

HOGYAN KELL KEZELNI 

A BIZALMATLANSÁGOT

HOGYAN  KELL KOMMUNIKÁLNI

KULCSKÉRDÉSEK

Milyen jellegû részvételt elôsegítô eszközt 

választott a hallgatóság megszólításához?

Hol, mikor és milyen körülmények között 

kerül sor a vitára?

Milyen az uralkodó hangnem?

Hivatalosan miként kezelik a helyzetet?
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KELTSEN BIZALMAT
Legyen kompetens.
Legyen nyugodt és tiszteletteljes.
Legyen ôszinte és nyitott.
Mutassa meg emberi oldalát, személyesítse 
meg a dolgokat.
Használjon érthetô beszédmódot, óvakod-
jon attól, hogy lekezelô legyen vagy annak 
hangozzon.
Magyarázza el az Ön által használt feltevé-
sek következményeit.
Demonstrálja saját értékeit.

LEGYEN FIGYELMES
Válassza meg körültekintôen a szavait.
Figyelje az érzelmeket, az Önét és a hallgató-
ságét egyaránt.
Figyelmesen hallgasson meg másokat.
Figyeljen a testbeszédre.

TARTSA FENN A NYÍLT PÁRBESZÉDET
Próbáljon meg mindenkit rábírni a részvételre.
Ossza meg az információkat.
Biztosítson eszközöket a gyakori kommuni-
kációhoz, pl. a feltárt tények publikálása az 
Interneten, kommentálási lehetôséggel.

HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG 
KIALAKÍTÁSA

HOGYAN KELL KOMMUNIKÁLNI
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HOGYAN KELL KOMMUNIKÁLNI

AZ ESZKÖZÖK ÉS A TECHNIKÁK 

KIVÁLASZTÁSA
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1. TERVEZÉS

Tervezze meg a programot: Határozza meg vagy 
jelezze elôre a lakosság és a többi érdekelt szerepét, 
és a programot alakítsa úgy át, hogy az javítsa az 
érdekeltek részvételét.
Kérje, hogy a programtervezethez fûzzenek észrevé-
teleket: Vesse a tervezett programot belsô és külsô 
tesztelés alá, hogy biztosíthassa a tervek szerinti 
mûködését.
Készüljön fel a megvalósításra: Tegyen szert a 
szükséges erôforrásokra, válassza ki és képezze ki a 
munkatársakat, készítsen terveket az elôre nem látott 
eseményekre, mérje fel az erôs és gyenge pontjait, 
magyarázza el a programot belsô szinten, találja meg 
és mûködjön együtt a megfelelô közösségi partne-
rekkel, dolgozzon ki kommunikációs tervet és állítsa 
össze a legkritikusabb anyagokat.
Legyen felkészülve arra, hogy már a felmerülésükkor 
kezelni tudja a tájékoztatásra és a részvételre vonatko-
zó kéréseket.
Koordináljon a szervezetén belül: Még a legapróbb 
ellentmondások is a belsô zavar és alkalmatlanság be-
nyomását keltik. A célt a zavaros üzenetek közvetíté-
sének megakadályozása jelenti. Tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy ugyanazok a személyek a 
teljes eljárás során végig a helyükön maradjanak: 
Idôvel ezek a személyek tapasztaltabbá válnak és a 
közösség is egyre jobban megbízik bennük.

2. VÉGREHAJTÁS

Hajtsa végre az érdekeltek bevonásának programját: 

Járjon el a terve szerint. Alkalmazza a közösségnek és 
a problémának megfelelô eszközöket és technikákat.
Szolgáljon olyan információkkal, amelyek kielégítik az 
érdekeltek igényeit: Állapítsa meg, hogy mit akarnak 
tudni most, és számítsa ki, hogy milyen információkat 
szeretnének majd tudni a jövôben. Állítson össze a 
problémákról, a kérdésekrôl és az igényekrôl egy listát, 
amely az ezek mindegyikére adott válaszokat is tartal-
mazza. Ahol lehet, foglalkozzon a különbözô egyének 
és csoportok konkrét gondjaival.
Mûködjön együtt más szervezetekkel: Hozza össz-
hangba az üzeneteket, ugyanakkor nyitottan fogadjon 
el minden eltérést. A zavaros üzenetek zavaróan 
hatnak és bizalmatlanságot keltenek.
Vegye igénybe mások segítségét, akik bírják a közös-
ség bizalmát: Helyi csoportok vagy lakosok (pl. helyi 
kutatók, orvosok), akik hitelesek, és segíthetnek a kívül-
rôl érkezônek, de ezek nem helyettesíthetik az ôszinte 
tárgyalásmódot és a közösség kiterjedt részvételét.

3. KIÉRTÉKELÉS

Az érdekeltektôl kapott visszajelzéseket használja fel a 
folyamatos értékelés céljaira: A program végrehajtása 
során hallgassa meg figyelmesen, amit mások monda-
nak, és reagáljon cselekvôen.
Értékelje ki a program sikerét: Ha az érdekeltek 
informálisan nem mondják el, hogy miként mûködik a 
program, és mit kell rajta javítani, kérdôív útján vagy 
más módszerrel kérjen hivatalosan tanácsot tôlük. A 
mûvelet végén kérdezze meg ôket még egyszer, így 
az ötleteik segítséget nyújthatnak a következô lépés 
megtervezéséhez és végrehajtásához.

KULCSFONTOSSÁGÚ LÉPÉSEK AZ ÉRDEKELTEK MEGNYERÉSÉHEZ

HOGYAN KELL KOMMUNIKÁLNI
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A MEGNYERÉST SZOLGÁLÓ PASSZÍV TECHNIKÁK
Nyomtatott anyagok (tájékoztatók, brosúrák, jelentések).
Web oldalak és szerverek.
Újsághirdetések, közlemények, meggyôzô történetek.
Sajtókiadványok.
Interjúk rádiós vagy televíziós riporterekkel.

A MEGNYERÉST SZOLGÁLÓ AKTÍV TECHNIKÁK
Elbeszélgetés az emberekkel az eljárásról.
Nyílt napok tartása, pl. poszterekkel.
Rádiós vagy televíziós „betelefonálós” beszélgetés.
Harmadik személyek kapcsolatrendszereinek igénybevétele (tájékoztatás tartása a közösségi 
csoport találkozóin).
Munkatársakkal ellátott, telefonos vagy személyes információs központ biztosítása.
Látogatások szervezése a sikeres hasonló projektekhez.
Telefonon, Interneten vagy levélben történô közvéleménykutatások szponzorálása.
A személyes információkérések megválaszolása.
Kisebb találkozók lebonyolítása.
Megbeszélések az érdekeltek számára.
Fókuszcsoportok.
Állampolgári tanácsadó testületek.
Nagyobb találkozók lebonyolítása.
Nyilvános meghallgatások.
Szakmai eszmecserék

PÉLDÁK AZ ALTERNATÍVÁKRA

HOGYAN KELL KOMMUNIKÁLNI
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KI DÖNT AZ IRÁNYELVEKRÔL?

MIN ALAPULNAK AZ IRÁNYELVEK? 

EMF EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK 
ÉS POLITIKÁK
A JELENLEGI HELYZET

9. ÁBRA: AZ ICNIRP IRÁNYELVEI A MUNKAHELYI ÉS
A LAKOSSÁGI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEKRE VONATKOZÓAN

FREKVENCIA

LAKOSSÁGI

MUNKAHELYI

TÉ
R

E
R

Ô
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EMF EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK ÉS POLITIKÁK: A JELENLEGI HELYZET

MIÉRT ALKALMAZNAK NAGYOBB CSÖKKEN-

TÔ TÉNYEZÔT A LAKOSSÁGI EXPOZÍCIÓS 

IRÁNYELVEKRE VONATKOZÓAN?

ELÔVIGYÁZATOSSÁGI SZEMLÉLETEK ÉS AZ 

ELÔVIGYÁZATOSSÁGI ALAPELV

Általánosságban, az alacsony frekvenciájú 
elektromágneses terekre érvényes szab-
ványok úgy vannak meghatározva, hogy 
megakadályozzák a testen belül indukálódó 
elektromos áram által okozott káros egész-
ségügyi hatásokat, míg a rádiófrekvenciás 
terekre vonatkozó szabványok a test egy 
része vagy az egész test felmelegedése miatt 
bekövetkezô káros egészségügyi hatások 
megelôzését szolgálják.

 A mindennapi életben a maximális expozíciós 
szintek rendszerint alatta maradnak az irány-
elvben rögzített határértékeknek.

 Az expozíciós irányelvek az elektromos gyó-
gyászati eszközökkel való elektromágneses 
interferenciával (EMI) szemben nem hivatot-
tak védelmet nyújtani. Az ilyen interferenciák 
kiküszöbölése céljából új ipari szabványok 
kerülnek kidolgozásra.

A JELENLEGI EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK

10. ÁBRA: AZ INTÉZKEDÉSEK KÖRE BIZONYTALANSÁG ESETÉN
(átvéve: Az Elôvigyázatossági Alapelv és az EMF: megvalósítás és kiértékelés,

Kheifets L. és társai, Journal of Risk Research 4(2), 113-125, 2001).

KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK BIZONYOSSÁGA
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ALACSONY

CÍMKE

NINCS TEENDÔ

IRÁNYELVEK
FELÁLLÍTÁSA

ELÔVIGYÁZATOSSÁGI
FIGYELMEZTETÉS

KIÁLLÍTÁSA

AZ ÉSSZERÛEN
ELÉRHETÔ

LEGALACSONYABBRA
VALÓ KORLÁTOZÁS

(RIASZTÁS)

KÖRNYEZETI
KOCKÁZAT

KORLÁTOZÁSA

MAGAS TILTÁS

MAGAS
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EMF EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK ÉS POLITIKÁK: A JELENLEGI HELYZET

AZ EMF TUDOMÁNYALAPÚ ÉS ELÔVIGYÁZA-

TOSSÁGI SZEMLÉLETEI

56

FOLYTASSUNK PÁRBESZÉDET AZ ELEKTROMÁGNESES TEREK KOCKÁZATAIRÓL

Ahol szükségesnek tekintik a közbelépést, az 
elôvigyázatossági alapelven alapuló intézkedé-
sek:

 legyenek arányosak a kiválasztott védelmi 
szinttel,

 ne legyenek diszkriminatívak az alkalmazá-
suk során,

 legyenek konzisztensek a már meghozott, 
hasonló intézkedésekkel,
alapuljanak a közbelépés vagy a közbelépés 
elmaradása által okozott potenciális elônyök 
és költségek megvizsgálásán (a gazdasági 
költség/haszon elemzést is beleértve, ha az 
helytálló és megvalósítható),

 az új tudományos adatok fényében képezzék
felülvizsgálat tárgyát, és

 legyenek alkalmasak a még átfogóbb koc-
kázatbecsléshez szükséges tudományos
bizonyítékok szolgáltatására vonatkozó 
kötelezettségek meghatározására.

AZ ELÔVIGYÁZATOSSÁGI ALAPELV
EURÓPAI BIZOTTSÁG (2000)
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EMF EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK ÉS POLITIKÁK: A JELENLEGI HELYZET

MIT TESZ AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

VILÁGSZERVEZET? 

1. Összehangolt nemzetközi reagálás biztosítása az EMF 

expozíció lehetséges egészségügyi hatásai miatti aggodal-

makra.

2. A tudományos irodalom kiértékelése, és helyzetjelentés 

készítése az egészségügyi hatásokról.

3. Azoknak az ismerethiányoknak a meghatározása, amelyek az 

egészségügyi kockázatok hatékonyabb felbecsülése érdekében további 

kutatást igényelnek.

4. A koncentrált, magas minôségi színvonalú kutatási programok ösztönzése.

5. A kutatási eredmények belefoglalása a WHO Environmental Health Criteria (Környezetegészségi Krité-

riumok) monográfi ákba, ahol sor kerül az EMF expozíció hivatalos egészségügyi kockázatbecslésére.

6. Az EMF expozícióra vonatkozó, nemzetközileg elfogadható szabványok kidolgozásának elôsegítése.

7. Információk szolgáltatása az EMF védelmi programok irányítására vonatkozóan a nemzeti és egyéb 

hatóságok számára, beleértve az EMF kockázatérzékelésrôl, -kommunikációról és -kezelésrôl szóló 

monográfi ákat.

8. Tanácsadás nyújtása a nemzeti hatóságok és mások számára az EMF egészségügyi és környezeti 

hatásaira, illetve az összes szükséges védelmi intézkedésre és lépésre vonatkozóan.

KULCSFONTOSSÁGÚ CÉLKITÛZÉSEK
WHO NEMZETKÖZI EMF PROJEKT
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EMF EXPOZÍCIÓS IRÁNYELVEK ÉS POLITIKÁK: A JELENLEGI HELYZET

Az EMF Projektre és az eddig elért eredmé-

nyekre vonatkozóan a következô honlap szolgál 

további információkkal:

http://www.who.int/emf/

International

EMF Project
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A BIZONYÍTÉKOK SÚLYA A publikált tudományos 
információk kiértékeléséhez és értelmezéséhez kapcso-
lódó szempontok. Ide sorolható a módszerek minôsége, 
a tanulmány képessége a káros hatások kimutatására, az 
eredmények konzisztenciája a tanulmányok között, illetve 
az ok-okozati kapcsolatok biológiai valószínûsége.

ABSZORPCIÓ A rádióhullám sugárzásnál a rádióhullámok 
gyengülése, amit az energiájuk elnyelése, vagyis más 
formájú energiává, pl. hôvé, való átalakítása idéz elô.

AKUT Rövid ideig tartó, azonnali következmény.

ALAPKORLÁT Az egészségi hatáson alapuló expozíciós 
határérték, ami olyan meghatározott elektromágneses 
jelenséghez kapcsolódik, amely a határérték túllépése 
esetén egészségkárosodást okozhat az emberi testben. Az 
állandó terek esetén ezek a határértékek az elektromos és 
mágneses térerôsséget, a kb. 10 MHz-ig terjedô váltakozó 
terek esetén a testben indukálódó elektromos áramot, míg 
a kb. 100 kHz-et meghaladó váltakozó terek esetén az 
elektromágneses energiának a testben végbemenô hôvé 
alakulását jelentik. 100 kHz és 10 MHz között a testben 
végbemenô áramindukálódás és hôképzôdés egyaránt 
fontos.

ALARA Elôvigyázatossági irányelv. Az „olyan alacsony, 
amennyire ésszerûen elérhetô” (ALARA) irányelvet a 
kockázatok minimális szinten való tartására használják, 

fi gyelembe véve az olyan különbözô tényezôket, mint a 
költségek, az elônyök vagy a megvalósíthatóság. Csak 
olyan sztochasztikus kockázat becslésénél alkalmazható, 
amely a feltételezések szerint nem rendelkezik küszöb-
értékkel. Eredetileg az ionizáló sugárzásra vonatkozóan 
használták.

ARÁNYOSSÁG Az, amit az adott ágens vagy körülmény 
által jelentett kockázat elleni védelem érdekében tettek, 
körülbelül megegyezik azzal, amit hasonló fontosságú, 
más ágens vagy körülmény vonatkozásában tesznek. 

ASSZOCIÁCIÓ Az epidemiológiában a statisztikai számí-
tások alapján megállapított kapcsolatot jelent abban az 
értelemben, hogy egy bizonyos kórképet mutató szemé-
lyeknél bizonyos környezeti tényezôk gyakrabban jelennek 
meg, mint az említett kórképpel nem rendelkezô szemé-
lyeknél. Az asszociáció létezése nem jelent bizonyítékot az 
ok-okozati kapcsolatra, de további kutatásra ösztönözhet.

BÁZISÁLLOMÁS (mobiltelefon) A bázisállomás a rádió-
frekvenciás tartományban elektromágneses sugárzást 
kibocsátó antenná(k)ból, a tartószerkezetbôl, a berendezé-
seket tároló szekrénybôl és a kábelrendszerbôl áll.

BIZONYTALANSÁG A vizsgálat tárgyát képezô rendszer 
DELPHI-ELJÁRÁS Konszenzus kialakítási módszer, 
kétféle változata van. Az elsô változat a következô 
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lépésekbôl áll: azon személyek meghatározása, akik az 
adott problémát a legjobban ismerik, majd ezen személyek 
felkérése más személyek kiválasztására. Ezt a lépést 
addig kell ismételgetni, amíg egyértelmûvé nem válik, hogy 
az emberek kit tartanak szakértônek. Ezután elôrejelzés 
kérése az említett szakértôktôl, az azokra kapott válaszok 
ismertetése, majd a szakértôk megkérdezése, hogy kíván-
nak-e változtatni a személyes elôrejelzésükön. Végezetül 
az eljárás megismétlése egészen addig, amíg a tagok 
úgy nem döntenek, hogy nem végeznek több változtatást. 
A második változat a következô lépésekbôl áll: szakértôi 
panel igénybevétele, de az érdekeltek felkérése azoknak 
a szakértôknek a megnevezésére, akikben a leginkább 
bíznak. Az érdekeltek felkérése a problémára vonatkozó 
kérdôívek megválaszolására. A válaszok átadása a 
szakértôknek, és az eljárás megismétlése egészen addig, 
amíg a szakértôk kellôképpen biztossá nem válnak abban, 
hogy olyan döntést tudnak hozni, illetve olyan javaslatokat 
tudnak elôterjeszteni, amelyeket érzésük szerint a közös-
ség elfogad majd.

DOZIMETRIA Az élô testben vagy annak szöveteiben 
elnyelt elektromágneses energiamennyiség meghatározá-
sát szolgáló módszer.

DÓZIS-HATÁS ÖSSZEFÜGGÉS A szint és idôtartam 
által jellemzett expozíció és a káros hatások elôfordulása 
és/vagy súlyossága közötti kapcsolat.

EGÉSZSÉG A teljes fi zikai, lelki és szociális egészség 
állapota, és nem csupán a kór vagy betegség hiánya.

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) az ENSZ testülete, amelynek 
megbízatása következôkre terjed ki: irányító és koordináló 

hatóságként való mûködés a nemzetközi egészségügyi 
munka, a mûszaki együttmûködés ösztönzése, a kormá-
nyoknak az egészségügyi szolgáltatások megerôsítéséhez 
nyújtott segítségnyújtás, illetve a járványok, a népbetegsé-
gek és más egyéb betegségek megelôzését és kontrollálá-
sát szolgáló munkák terén.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS (EMC) Az elekt-
romos vagy elektronikus berendezések azon tulajdonsága, 
hogy az elektromágneses környezetében megfelelôen 
képesek mûködni anélkül, hogy elfogadhatatlan interferen-
cia jeleket továbbítanának a kérdéses környezetbe.

ELEKTROMOS TÉR Azon terület, ahol elektromos tölté-
sekre villamos térerôsség hat.

ELÔÍRÁS Rendszerint parlamenti határozat útján törvény-
be iktatott szabályok.

ELÔVIGYÁZATOSSÁGI ALAPELV Olyan intézkedések 
meghozásának az alapelve, melyek bizonyos tevékenység 
vagy expozíció korlátozását célozzák, akkor is, ha még 
nem állapították meg teljesen, hogy az adott tevékenység 
vagy expozíció veszélyt jelent-e az egészségre.

EMF Az elektromos és mágneses terek vagy az elektro-
mágneses terek rövidítése.

EMISSZIÓ Általában az emisszió a levegôbe bocsátott 
anyagokat jelent, a kézikönyvben az adott forrás (pl. 
nagyfeszültségû vezeték vagy antenna) által sugárzott 
elektromágneses hullámokat jelenti.

EPIDEMIOLÓGIA A betegség és egészség tanulmányozá-
sa az emberi népességben, illetve az azokat befolyásoló 
tényezôk tanulmányozása.

EXPOZÍCIÓ A célrendszert érô meghatározott ágens 
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koncentrációja, mennyisége vagy intenzitása.

EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK Az elektromágneses 
térerôhöz kapcsolódó, jellemzô paraméterek legnagyobb 
értékei, amiknek az emberek még kitehetôk. 
Különbséget teszünk alapkorlátok és referenciaszintek 
között.

EXTRÉM ALACSONY FREKVENCIA (ELF) A 0 Hz és 300 
Hz közötti frekvenciák.

ÉLETCIKLUS Egy projekt vagy közügy nyomon követése 
az idôben a kialakulás és a fejlôdés valamennyi szakaszá-
ban.

ÉRDEKELT Egy irányelv vagy határozat következményei 
által érdekelt, vagy a következményeket befolyásolni 
próbáló személy vagy csoport.

FAJLAGOSAN ELNYELT TELJESÍTMÉNY (SAR) Az ener-
giának az emberi test szöveteiben való elnyelôdésének 
mértéke watt per kilogrammban (W/kg). A SAR a 100 kHz 
fölötti frekvenciáknál széles körben alkalmazott dozimetriai 
mérési módot jelenti.

FREKVENCIA Egy adott ponton másodpercenként áthala-
dó teljes hullámok vagy ciklusok száma. Mértékegysége a 
Hertz (1 Hz = 1 ciklus/másodperc).

HATÁS Az adott rendszer állapotában vagy dinamikájában 
bekövetkezô, valamilyen ágens hatására bekövetkezett 
változás.

HOSSZÚ TÁVÚ HATÁS Az expozíció után csak hosszabb 
idô elteltével jelentkezô biológiai hatás.

HÔHATÁSOK A melegítés által elôidézett biológiai 
hatások.

KARCINOGÉN Rákkeltô anyag vagy ágens.

KOCKÁZAT Egy konkrét, rendszerint káros, következmény 
valószínûsége, adott feltételek mellett.

KOCKÁZATBECSLÉS Hivatalos eljárás annak leírására 
és felbecsülésére, hogy egy ágens környezeti expozíciója 
mekkora valószínûséggel káros az egészségre. A négy 
lépést a veszély meghatározása, a dózis-hatás becslés, az 
expozíció becslés és a kockázat jellemzése jelenti.

KOCKÁZATÉRZÉKELÉS (KOCKÁZATPERCEPCIÓ) Az a 
mód, ahogy egy személy vagy egy csoport egy bizonyos 
kockázatot érzékel. Egy konkrét kockázat vagy veszély az 
adott személytôl és a kontextustól függôen más és más 
jelentôséggel bírhat.

KOCKÁZATKEZELÉS Az emberi egészség és az ökorend-
szerek számára jelentett kockázat csökkentését célzó 
intézkedések meghatározási, kiértékelési, kiválasztási és 
végrehajtási eljárása.

KOCKÁZAT-FELÜGYELET Monitorozást, és folyama-
tos kockázatkezelési eljárás felé történô visszajelzést 
biztosító folyamat, olyan felügyelôrendszerrel, amely az idô 
függvényében adatokat gyûjt a kockázati tényezôkrôl és az 
egészséget érintô következményekrôl.

KOCKÁZATKOMMUNIKÁCIÓ Az egyének, csoportok és 
intézmények közötti információ- és véleménycsere interak-
tív módszere. Több üzenetet foglal magában a kockázat 
jellegét illetôen, emellett egyéb olyan – szigorú értelemben 
véve nem a kockázatokra vonatkozó – üzeneteket is tartal-
maz, amelyek aggodalmat, véleményt, illetve a kockázatot 
érintô üzenetekre vagy a kockázatkezelés jogi és intézmé-
nyi szintû intézésére való reagálásokat fejeznek ki.
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KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A különbözô szintû egész-
ségvédelmet nyújtó, alternatív szabványok megvalósítá-
sához kapcsolódó költségek és hasznok megállapítását 
szolgáló gazdasági módszere.

KÖZÉPFREKVENCIA (IF) A 300 Hz és 10 MHz közötti 
frekvenciatartományon belüli elektromágneses terek.

KÖZÉRTÉK FELMÉRÉS Annak megértése, hogy a közös-
ség miként értékel bizonyos dolgokat.

KRÍZIS Olyan kritikus vagy döntô fontosságú idôpont, ami-
kor a konfl iktus eléri a legnagyobb feszültségi szintjét, ez 
a fordulópont. A „Problémaciklusban” akkor van krízishely-
zet, amikor a résztvevôk azonnali intézkedést követelnek, 
vagyis amikor leáll a párbeszéd, és a kialakított folyamat 
nem mûködik tovább.

KÜSZÖBSZINT Az expozíciós paraméter azon minimális 
értéke, amely valamilyen hatás elsô megfi gyeléséhez 
szükséges.

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉG A közösség egészségének 
védel-mét és javítását szolgáló tudomány és gyakorlat, 
úgymint megelôzô orvostudomány, egészségügyi oktatás, 
a fertôzô betegségek kontrollja, közegészségügyi intézke-
dések alkalmazása és a környezeti veszélyek fi gyelemmel 
követése.

LAKOSSÁGI EXPOZÍCIÓ A lakosság tagjait érô EMF 
expozíció, a munkahelyi expozíciót és a gyógyászati 
eljárások során felmerülô expozíciót is beleértve.

MÁGNESES TÉR Azon terület, ahol ferromágneses 
részecskékre vagy a mozgó elektromos töltésekre erô hat.

MIKROHULLÁMOK Kellôen rövid hullámhosszal rendel-
kezô elektromágneses terek, amelyeknél a továbbítás és 

vétel során gyakorlati hasznát lehet venni a hullámvezetô 
és a kapcsolódó üregrezonátor technológiáknak. A meg-
határozás a 300 MHz és 300 GHz közötti frekvenciatarto-
mánnyal rendelkezô sugárzást vagy tereket hivatott jelezni.

MOBILTELEFÓNIA Távközlési eszköz, ahol legalább a 
felhasználók egyike mobiltelefont használ egy földi vonalat 
vagy egy másik mobiltelefont használó felhasználóval való, 
és a bázisállomáson keresztül történô kommunikáláshoz.

MUNKAHELYI EXPOZÍCIÓ Az embereket a munkájuk 
végzése közben érô EMF expozíció.

NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS A nem-ionizáló sugárzás 
(NIR) olyan elektromágneses hullámokat jelent, amelyek 
fotonenergiája túlságosan gyenge az atomi kötések 
szétszakításához.

NEMZETKÖZI NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRVÉDELMI 
BIZOTTSÁG A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi 
Bizottság (ICNIRP) egy önálló nemzetközi tudományos 
szervezet, melynek célja az, hogy útmutatással és tanác-
csal szolgáljon a nem-ionizáló sugárzás expozíció egész-
ségügyi veszélyeire vonatkozóan. Hivatalos kapcsolatban 
áll a Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezettel (ILO) és az Európai Közösségek 
Bizottságával.

NEMZETKÖZI RÁKKUTATÁSI ÜGYNÖKSÉG A Nemzet-
közi Rákkutatási Ügynökség (IARC) az Egészségügyi Vi-
lágszervezet szakosodott ügynöksége. Feladata az emberi 
rákot kiváltó okokat és a karcinogenezis mechanizmusát 
érintôen végzett kutatások koordinálása és irányítása, 
valamint a rákkontrolt szolgáló tudományos stratégiák 
kidolgozása.
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NOMINÁLIS CSOPORT ELJÁRÁS A cél és a probléma 
meghatározása szempontjából hasznos, moderált csoport-
dinamikai technika. A csoport az értéket vagy konfl iktust 
felvetô kérdésre külön-külön válaszol, az összes választ 
lista formájában leírva. Minden egyes résztvevô felolvas 
egy választ (az ellenôrzés során megjelölt, többszörösen 
elôforduló válaszokat is beleértve), egészen addig, amíg 
az összes válasz láthatóan felsorolásra nem került. Ezt 
a tisztázást vagy a mélyreható probléma megvitatást 
szolgáló megbeszélés követi. Ha a célt egy prioritáslista 
jelenti, a moderátor ezt követôen megkér mindenkit, hogy 
egyénileg és csendben rangsorolja a legjobb három (vagy 
más, jóváhagyott számú) felsorolt tételt, majd megismétli a 
válaszok regisztrálását. Ezután a moderátor végigvezeti a 
csoportot azon a vitán, melynek eredményét a prioritáslista 
jelenti, és elkészülhet a szóban forgó tételek megvalósítá-
sát szolgáló akcióterv.

ÓVATOS ELKERÜLÉS A lakosság expozíciójának kis vagy 
mérsékelt költségekkel járó csökkentése céljából meghozha-
tó elkerülô intézkedések (az óvatos a költségekre utal).

ÓVATOSSÁGI SZEMLÉLET Az óvatossági szemlélet az 
egészségügyi kockázatok kezelését szolgálja a tudomá-
nyos bizonytalanság, a nagy potenciális kockázat és a 
lakossági vita ellenében. Különbözô óvatosságot ösztönzô 
irányelvek kerültek kidolgozásra, melyek célját a lakossági, 
a foglalkozási és a környezeti egészséget érintô kérdések-
kel kapcsolatos problémák kezelése jelenti.

RÁDIÓFREKVENCIA (RF) Minden olyan frekvencia, amely 
az elektromágneses sugárzás távközlés céljára hasz-
nálható. Itt a rádiófrekvencia a 10 MHz–300 GHz közötti 
frekvenciatartományra utal.

REDUKCIÓS TÉNYEZÔ A csökkentés mértéke vagy 
az expozíciós határérték „biztonsági tényezôje”, amely 
magában foglalja az adatbizonytalanságokat.

REFERENCIASZINTEK A zavartalan elektromos és 
mágneses térerôre vonatkozó értékek, melyek az alapkor-
látokból származnak, és annak megállapítását szolgálják, 
hogy az alapkorlátok teljesülnek-e. Az alapkorlátok alapját 
képezô mennyiségek mérése nem könnyû, ugyanakkor az 
elektromos és mágneses térerô egyszerûen mérhetô.

RÖVID TÁVÚ HATÁS Az expozíció során vagy röviddel 
azt követôen jelentkezô biológiai hatás.

SZAKÉRTÔI BÍRÁLAT A mûszaki adatok, megfi gyelések 
és értelmezések pontosságának szakértôk részérôl történô 
kiértékelése.

SZTATIKUS (ÁLLANDÓ) TEREK Idôváltozóval nem 
rendelkezô (0 Hz) elektromos vagy mágneses tér.

VESZÉLY Az esetleges anyagi kár vagy személyi sérülés 
forrása.
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TOVÁBBI IRODALOM
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AZ ELEKTROMÁGNESES TEREKHEZ KAP-
CSOLÓDÓ KOCKÁZATÉRZÉKELÉSRÔL, 
KOCKÁZATI KOMMUNIKÁCIÓRÓL  
ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRÔL

AZ ELEKTROMÁGNESES TEREKRÔL 
ÉS AZ EGÉSZSÉGRÔL ÁLTALÁBAN

A KOCKÁZATI KOMMUNIKÁCIÓRÓL 
ÉS A KOCKÁZATKEZELÉSRÔL ÁLTALÁBAN
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