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Nem, nincs összefüggés az 5G és 
a koronavírus között 
 

Az összeesküvéselmélet-hívők miatt már a brit 

kormány is hivatalos megnyilvánulásra kény-

szerült ebben a kérdésben, sőt nyomoznak is 

néhány adótoronynál keletkezett tűzeset miatt. 
 

 
 

„Tisztában vagyunk vele, hogy az 5G-vel kapcso-

latban pontatlan információkat osztanak meg az 

interneten. Egyáltalán nincs rá semmilyen hitelt 

érdemlő bizonyíték, hogy összefüggés lenne az 

5G és a koronavírus között.” Ez a meglepő közlés 

a kultúráért és digitális ügyekért is felelős brit mi-

nisztérium Twitter-csatornáján jelent meg múlt 

pénteken, és a hatóság a vírusról és az 5G-s mo-

biltechnológiáról szóló hivatkozásokat is mellékelt 

hozzá. Ezzel párhuzamosan a miniszterelnökséget 

vezető Michael Gove egy újságírói kérdésre osto-

baságnak, sőt veszélyes ostobaságnak nevezte 

azokat az úgynevezett elméleteket, amelyek sze-

rint az 5G-s adótornyok szerepet játszanak a koro-

navírus-fertőzések terjedésében. 

 

A kérdés apropója, hogy az utóbbi napokban há-

rom angliai helyszínen (Birmingham, Liverpool és 

a Merseyside-i Melling) is mobil adótornyokat ron-

gáltak meg, illetve fenyegették az üzemeltető sze-

mélyzetet. A tűzesetek nyilvánvalóan egy olyan 

időszakban keletkeztek, amikor a britek életében a 

megszokottnál is fontosabb szerepet töltenek be a 

stabilan működő adathálózatok; az egyik gyújtoga-

tás komolyabb károkat is okozott a BT birminghami 

infrastruktúrájában egy több ezer felhasználót 2G, 

3G és 4G szolgáltatásokkal ellátó állomásban, 

amelynek ironikus módon pont nem volt semmi-

lyen 5G-s kapacitása. 

 

A BBC szombaton arról is beszámolt, hogy az 

esetek kapcsán indított nyomozások tekintettel 

vannak a közösségi médiában megjelenő üzene-

tekre is: a megosztott videók mellett olyan kísérő-

szövegek is felbukkantak, amelyek a fenti össze-

esküvés-elméleteket népszerűsítik. Az ügyben 

megszólalt a brit Országos Egészségügyi Szolgá-

lat angliai orvosigazgatója is, aki teljes baromság-

nak és a legrosszabb fajta álhírnek nevezte az 5G-

s mendemondákat; szerinte ezeknek tudományos 

alapjuk nincsen, ellenben a vandálkodás veszély-

be sodorhatja az illetékes szervezetek vészhelyzeti 

reagáló képességét. 

 

A hülyeség mint nemzetbiztonsági kockázat 

 

A nagy brit távközlési operátorok érdekképviseleti 

csoportja – benne az EE, az O2 a Vodafone és a 

Three szolgáltatókkal – közben jelezte, hogy nekik 

is tudomásuk van az 5G és a koronavírus-járvány 

között összefüggéseket kereső álhírekről, és ezzel 

összefüggésben munkatársaik is fenyegetéseket 

kapnak. A Vodafone a mostani támadásokat kife-

jezetten nemzetbiztonsági jelentőségű ügynek 

tartja, szintén kiemelve, hogy az elkövetők a men-

tőszolgálatok számára is létfontosságú hálózatok 

ellen irányulnak az aktuális veszélyhelyzetben. 

 

Az új 5G technológiákról jó ideje terjednek rémhí-

rek, amelyek egy nagyszabású emberkísérlettől 

kezdve a rák vagy az autizmus kialakulásán és az 

alvászavarokon át a hasznos állatok tömeges ki-

pusztulásáig mindenfélével riogatnak a következő 

generációs hálózatok üzembe állításával kapcso-

latban. Természetesen a koronavírus vonatkozá-

sában is rögtön megjelentek az áltudományos, 

bennfenteskedő fejtegetések, amelyek értelmében 

tulajdonképpen nanorobotokról van szó, amelyeket 

az 5G tornyok segítségével lehet aktiválni; részle-

tesebben mi sem mennénk bele a dologba, mert a 

fejtegetések innentől kezdve még ennél is zavaro-

sabbá válnak. 
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Bár a nem ionizáló sugárzások az élő szervezetek-

re gyakorolt hatását hosszú ideje vizsgálják, és 

eddig a fenti aggodalmakat még sosem találták 

megalapozottnak, a félelmek eloszlatása nyilván 

nem könnyű, ha az érveket álláspontokkal kell 

ütköztetni. Ahogy azt az értelmes elemzések min-

dig megemlítik, hogy az 5G igenis hordoz veszé-

lyeket, de az a hálózatra kapcsolódó kismilliárd 

eszköz és a tárgyak internete formájában jelent-

kezhet, ami új szintre emeli a jelenleg is tapasztal-

ható technológiai kockázatokat és kiszolgáltatott-

ságot. 

 
Forrás: https://bitport.hu/nem-nincs-osszefugges-az-5g-

es-a-koronavirus-kozott 
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