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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Hol tart ma a környezet-egészségügy avagy el kell tűrnie 2004-ben egy település lakóinak,
hogy telekhatáraiktól 2-3 méterre 20 kV-os vezeték ill . transzformátorállomás épüljön?"
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr részére . , A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Sajólád Bem József úti lakói megkerestek, hogy településükön egy új terület közművesítése
céljából az utcájukban ill . a szomszédos utcában 20kV-os vezetéket és hozzátartozó
transzformátorállomást építtet az önkormányzat . Az ott élők megkeresték a Polgármesteri
Hivatalt, hogy kérjék a vezeték lakott területen kívüli vezetését, de nem jártak sikerrel,
mondván csak erre van pénze az önkormányzatnak és ehhez minden hatósági engedélyt már
meg is szereztek

A létesítési tervben a tervező hivatkozik egy 5m ill egy belterületi 2,5 m-es biztonsági
övezetre, de a hivatkozott 11/1984 . (VIII.22.) IpM rendelet szövegéböl egyértelműen kiderül,
hogy ez a biztonsági övezet a villamosmű és biztonsági övezetének védelméröl szól és semmi
köze az emberi szervezet védelméről .

Ma már tudjuk, hogy az elektromos távvezetékek, a trafóházak és más elektromos
létesítmények és berendezések okozta elektromágneses tér káros az emberi szervezetre . E
témában Izsó Miklós képviselő úr is interpellált már 1996-ban az országgyűlésben . Akkor
Szili Katalin asszony, környezetvédelmi államtitkárként 1997-re ígérte e témában a
környezet-egészségügyi szabályozást . Az Egészség Évtizedének Johann Béla
népegészségügyi programjának végrehajtásáról szóló 46/2003 . számú országgyűlési
határozata is célként fogalmazza meg az elektromágneses környezet-felmérési programot és
expozíciós adatbázis létrehozását .

Tisztelt Miniszter úr!

Tudni szeretném, hogy áll az elektroszmoggal kapcsolatos környezet-egészségügyi
szabályozás? Mikor követi a törvényalkotás a tudomány eredményeit, hisz külföldi kutatási
eredményekből már tudjuk, hogy amíg p1 . 35kV-os vezetéknél 5 m a biztonsági övezet a
villamosműre, addig az emberi szervezetre ugyanez 30-50 méter . A sajóládi emberek otthonai
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a tervezett 20kV-os vezeték nyomvonalától 5 méteren belül vannak . Mennyiben elfogadható
ez a vezeték létesítés az Egészség Évtizedében?

Budapest, 2004 . október 5 .
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