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Stop 5G – Kapcsolódjunk biztonságosan! 

 

 

Státusz: Nyilvántartásba véve, de gyűjtés még nem kezdődött el 

 

 

1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000009  

- Nyilvántartásba véve: 2021. október 7. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: ? 

- Honlap: ? 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_hu  

 

- Gyűjtés várható kezdete: ? 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Az 5G telepítése veszélyezteti az egészséges környezethez, a szabadsághoz és a 

magánélethez való jogainkat. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 

jogszabályra, amely megvédi a polgárokat és a környezetet az alábbi fenyegetések ellen: 

1. Az embereket, az állatvilágot és a növényvilágot károsítja a sugárzás. A jelenlegi 

rádiófrekvenciás és mikrohullámú sugárterhelési határértékek nem nyújtanak 

megfelelő védelmet, elégtelenek különösen a veszélyeztetett emberek 

(gyermekek, terhes nők, betegek, idősek), állatok, beporzó rovarok és növények 

számára – Rendelkezzen az életnek a rádiófrekvenciától és a mikrohullámú 

sugárzástól való védelme érdekében. 

2. Az 5G-vel a csatlakoztatott elektronikus eszközök, antennák és műholdak 

mennyisége robbanásszerűen megnő. Fenntarthatatlan energiafogyasztás, 

sugárterhelés, káros bányászat és szennyezés következik, ami veszélyezteti a 

biológiai sokféleséget és a természetes élőhelyeket – Rendelkezzen szigorúbb 

szabályozással a környezetnek az 5G és a digitalizáció összes hatásától való 

védelme érdekében. 

3. Az 5G lehetővé teszi a tömeges adatgyűjtést és megfigyelést összekapcsolt 

objektumok által. Ez jelentősen növelni fogja a kiberbűnözés, az adatszivárgás, -

lopás, és -eladás, valamint a mesterséges intelligenciával való visszaélés 

kockázatát – Hozzon hatékony adatvédelmi rendelkezéseket a magánéletünk, 

biztonságunk és szabadságunk érdekében. 

 

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A szervezők az egyes fenti pontok kapcsán 23 javaslatot fogalmaztak meg az Európai 

Bizottság számára, illetve egy jogalkotési aktusra irányuló javaslat tervezetet is 

mellékeltek az EPK-hoz. 

2021. augusztus 1-ig a The Civil Health Rights Movement May Day szervezet nyújtott 880 

EUR értékű pénzügyi támogatást az EPK szervezői csoportja részére. 

A szervezőknek az EPK nyilvántartásba vételétől számított hat hónapon belül meg kell 

kezdeniük a támogató nyilatkozatok gyűjtését, tehát legkésőbb 2022. április 7-ig. 

 

 

 

 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_hu
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000009_hu
https://register.eci.ec.europa.eu/core/api/register/document/6309

