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A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK 

Fóti Zoltán1 

E tanulmány célja az iparban egyre szélesebb körben alkalmazott 
és mind többször hallott, sokak számára zavaros „nem-ionizáló sugár-
zás” fogalmának ismertetése, felosztása, alkalmazásuk és hatásuk az 
élő szervezetre. A cikk a következő részeket tárgyalja: 

1. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik. 

2. A „nem-ionizáló sugárzás” fogalma. 

3. A rádiófrekvenciás sugárzások felosztása, tulajdonságai és 
alkalmazásuk. 

4. A nem-ionizáló sugárzások hatása, mérésük és vonatkozó 
előírások. 

Elektromágneses sugárzások és jellemzőik 

Az elektromágneses sugárzás az időben változó elektromágneses tér 
tovaterjedéséből adódó sugárzás. Létezésüket elméletben Maxwell 
(1864), kísérletileg Hertz (1888) igazolta. Az elektromágneses sugárzá-
sok körébe tartoznak a rádióhullámok, a fény (infravörös, látható és ult-
raibolya tartomány), a röntgen- és gammasugárzás, valamint a kozmikus 
sugárzások, amelyek egymástól csak hullámhosszukban (illetve frekven-
ciájukban) különböznek, és az elektromágneses sugárzás spektrumát al-
kotják. Mint az előbbiekből kiderül, e sugárzások közös jellemzője a hul-
lámhossz (λ), a frekvencia (f), valamint terjedési sebességük (c), amely 
konstans, értéke vákuumban 3×108 m/s. A hullámhossz és a frekvencia a 
terjedési sebesség alapján egymásból számítható a következő összefüg-
gés alapján: c=f×λ. 

Munkaegészségügyi szempontból meghatározó tényező az elektro-
mágneses hullámok sugárzási energiája, amely a kvantumelmélet szerint 
a frekvencia függvényében E = h×f (ahol h a Planck-féle hatáskvantum, 
értéke 6,625×10-34 Js) összefüggés alapján egyenes arányban változik. A 
sugárzások energiájuk ionizációs képessége alapján két csoportra oszt-
hatók: nem-ionizáló, illetve ionizáló sugárzások. (Az ionizációs képes-
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ség azt jelenti, hogy a sugárzás elektronok leszakításával ionokat hoz lét-
re egy közegben). A továbbiakban az első csoportot vizsgáljuk meg rész-
leteiben. 

A nem-ionizáló sugárzás fogalma 

Nem-ionizáló sugárzásnak nevezzük az elektromágneses sugárzás 
spektrumának a 12,5 eV (1 eV = 1,60219×10-19 J) ionizációs energiát el 
nem érő, azaz a 3×1015 Hz (3 PHz) frekvencia alatti (3×10-7 m hullám-
hossz feletti) tartományát. Ez magában foglalja a rádióhullámokat (nagy-
frekvenciás elektromágneses sugárzás), az infravörös és látható fényt, va-
lamint az ultraibolya tartomány első részét, az ún. UV-A sugarakat. (A 
12,5 eV, vagyis az ionizációs energia feletti rész – az ultraibolya tarto-
mány legnagyobb része, a röntgen-, gamma- és kozmikus sugárzás – az 
ionizáló sugárzás.) 

Szűkebb értelemben és felhasználhatóságuk, elterjedésük 
miatt a „nem-ionizáló sugárzás” fogalmát a nagyfrekvenciás elekt-
romágneses térre (rádiófrekvenciás sugárzás, rádióhullámok) vonat-
koztatják. 

A rádiófrekvenciás sugárzások felosztása, tulajdonságai és 
alkalmazásuk 

Rádiófrekvenciás sugárzás alatt a 15 kHz-től (15000 Hz-től) 300 
GHz-ig (3×1011 Hz-ig) terjedő frekvenciájú elektromágneses hullámo-
kat értjük. Ezen belül, terjedési tulajdonságaik alapján a következő fel-
osztás érvényesül: 

• nagyon hosszú hullámok, melyek hullámhossza 20 km és10 
km, frekvenciája 15 és 30 kHz közé esik. Terjedésük állandó 
jellegű, az ionoszféráról egyenletesen, kis veszteséggel ve-
rődnek vissza, ezért minden időben üzembiztos átvitelt adnak. 
Lassú távírójelek nagytávolságú átvitelére alkalmasak. 

• hosszúhullámok (HH, angol nyelvű rövidítésük LW), melyek 
hullámhossza 10 és 1 km, frekvenciája 30 és 300 kHz között 
van. Felületi hullámként jól terjednek, azaz a felszín görbüle-
tét követik, viszont térhullámként az ionoszférában a veszte-
ségük igen nagy. A repülésben és a honvédségnél navigációs 
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célokra, távíróátvitelre alkalmazzák, rádiózásban műsorszó-
rásra használták őket. 

• középhullámok és átmeneti hullámok (KH, illetve MW), me-
lyek hullámhossza 1 km és 100 m, frekvenciája 300 és 3000 
kHz (3 MHz) közötti. Az ionoszféráról visszaverődve terjedő, 
közepes hatótávolságú hullámok, terjedésük a napszakoktól, 
évszakoktól nagymértékben függ. Rádiós műsorszórásra 
használatosak. 

• rövidhullámok (RH, illetve SW), melyek hullámhossza 100 és 
10 m, frekvenciája 3 és 30 MHz közötti. Terjedésükre jellem-
ző, hogy az ionoszféráról is, és a földfelszínről is visszave-
rődnek, ezért nagy és igen nagy távolságú, Föld körüli átvitel-
re is alkalmas, irányítható hullámok. Vételi sajátosságaik 
alapján további tartományokra oszthatók (120, 90, 75, 60, 49, 
41, 31, 25, 21, 19, 16, 13 és 11 méteres hullámsávok). Sokol-
dalú felhasználhatóságuk miatt tengerentúli átvitelre, (főként 
nagy területű) rádiós műsorszórásra, katonai, rendőrségi, il-
letve rádióamatőr célokra alkalmazzák őket. 

• ultrarövidhullámok (URH, angolul VHF), melyek hullám-
hossza 10 és 1 m, frekvenciája 30 és 300 MHz között van. 
Terjedésük egyenes vonalú, így elvben csak a látóhatárig al-
kalmazhatók, lényeges meghatározók a felszíni viszonyok is. 
Nagy sávszélességű és jó minőségű átviteli tulajdonságuk mi-
att televíziózásra, repülőgép navigációs célokra, rádiós mű-
sorszórásra, valamint rádió adóvevőknél használatosak. 

• deciméteres hullámok (DMH, angolul UHF), melyek hullám-
hossza 1 m és 10 cm, frekvenciája 300 és 3000 MHz (3 GHz) 
közötti. Irányítható hullámok, terjedésük a fényhez hasonlít-
ható. Televíziós és műholdas műsorszórásra, rádiótelefonos 
kommunikációra, navigációs-, felderítő-, valamint ipari, ház-
tartási célokra is alkalmasak. 

• centiméteres hullámok (CMH), hullámhosszuk 10 és 1 cm, 
frekvenciájuk 3 és 30 GHz közötti, valamint a milliméteres 
hullámok (MMH), melyek hullámhossza a 10 és 1 mm, frek-
venciájuk a 30 és 300 GHz közötti tartományba esik. Mind-
kettő az URH sugárzáshoz hasonlóan, a fénnyel azonos mó-
don terjed, irányíthatóságuk révén a radartechnikában 
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nagypontosságú felderítésre, illetve meteorológiai, katonai cé-
lokra használatosak.  

Ez utóbbi három – DMH, CMH és MMH – tartományt említik köz-
nyelvileg mikrohullámként. 

Bár nem ide tartozó téma, de említést érdemel még: 

• az infravörös sugárzás, melynek hullámhossza 760 mm és 1 
mm közé esik, és távirányítás-, érzékeléstechnikában, vala-
mint felderítésben alkalmazzák, 

• az ultraibolya sugárzás, melynek hullámhossza 400 és 10 mm 
közé esik, nem ionizáló tartománya viszont csak a 320 és 400 
mm közötti, ún UV-A sugárzás. 

A nem-ionizáló sugárzások hatása, mérésük és vonatkozó 
előírások 

Köztudott, hogy a nagyfrekvenciás elektromágneses tér kellemetle-
nül hat az idegrendszerre, nyugtalanságot, fejfájást okozhat. Hatásmec-
hanizmusának meghatározására folyamatosan végeznek kutatásokat, 
azonban általuk okozott egészségkárosodást kísérletileg igazolni máig 
nem tudtak. Munkaegészségügyi szempontból kockázatként főleg a mik-
rohullámú sugárzás jöhet szóba, ugyanis a mikrohullámú rezgés telje-
sítményénél fogva képes az anyag belsejében hőt gerjeszteni (vö. mikro-
hullámú sütők), ezáltal főként a lágy szövetekre, szemlencsére gyakorol-
hat romboló hatást. Egy azonban biztos, hogy a nem-ionizáló sugárzá-
sok egészségkárosító kockázata jóval kisebb, mint az ionizáló sugárzá-
soké, amelyek káros hatásmechanizmusa bizonyított és jól ismert. 

A nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzásokat kétfajta mennyi-
séggel jellemezhetjük. Elektromos térerősséggel (V/m), valamint telje-
sítménysűrűséggel (mW/cm2). Előbbit az alacsonyabb frekvenciatarto-
mányokban (300 MHz-ig), utóbbit pedig a mikrohullámú tartományban 
mérjük, az előírásoknak megfelelően. 

Jelenleg Magyarországon két szabályzó rendelkezik a nagyfrek-
venciás elektromágneses tér megengedett határértékeiről. A részben 
még érvényes MSZ 16260-86 szabvány által megadott értékek 30 MHz-
ig alkalmazhatók, a 30 MHz és 60 GHz frekvencia közé eső tartomány-
ban viszont már nem hatályos, helyette a 32/2000. (XI. 16.) EüM rende-
let értékeit kell figyelembe venni. A rendelet a 300 MHz-től 60 GHz-ig 
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terjedő mikrohullámú sugárzásra 0,01 mW/cm2, azaz 10 µW/cm2 sugár-
zási teljesítménysűrűséget engedélyez a lakosság számára (környezeti, 
egész élettartamra szól), illetve 0,1 mW/cm2, vagyis 100 µW/cm2 mun-
kahelyi határértéket napi 8 órás munkaidőre (heti 40 órás munkarendben). 

Érdekességként megemlíthető, hogy a rendeletben szereplő határ-
értékek és követelmények egyszerűsödtek a szabványhoz képest. 


