Beszámoló a Napsugárzásvédelmi Tudományos Testület
2009-ben végzett tevékenységéről.
A Testület 2009-ben alakult meg a Magyar Vöröskereszt központi épületében. A megalakulást követően egy szakmai napot és sajtótájékoztatót tartottunk az Országos Meteorológiai
Szolgálattal közösen. A Testület és a Testület vezetői itt mutatkoztak be a szakma és a sajtó
nyilvánossága előtt. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés és sok fórum adott hírt az
eseményről.
A Testület eredményének tekinthető, hogy az OMSZ honlapján megjelent az UV térkép 2009
nyár elején, s így ezek az adatok ettől kezdve már nyilvános adatnak számítanak és mindenki
számára hozzáférhetőek. (A Testület elnökségének tagjai már évek óta küzdöttek ezért, s ez
nélkülük nem történt volna meg. Ezért gondolom, azt hogy ezt a már mi eredményünknek is
tekinthetjük.)
Szintén hasonló okokból és hasonló megközelítésben a Testület eredményének tekinthető az
is, hogy 2009-ben Magyarországon elindult az UV riasztás, hiszen ezt korábban a Testület
elnökségének tagjai javasolták és készítették elő.
Részben a riasztásnak köszönhetően a sajtó érdeklődése megnőtt e kérdés iránt és a Testület
több vezetőjét is többször megkereste a sajtó. Így jó lehetőség nyílt arra, hogy a Testület egyik
célját – a lakosság tájékoztatását – megvalósítsuk.
Ezen kívül fontosnak tartottuk, hogy az ország vezetői, mint „mintaadó személyek” is vegyék
figyelembe az UV sugárzás veszélyeit (ne tűző napon tartsanak beszédet vagy adjanak interjút, ha déli napsütésben napon kell lenniük, akkor használjanak napszemüveget, szalmakalapot, esernyőt). Ezért a politikai vezetők programjait szervező protokoll vezetőknek írtunk erről tájékoztató leveleket. Egyelőre nem kaptunk visszajelzést és nem látható ennek ez eredménye sem.
Az augusztus 20-i rendezvény szervezőit felkerestük azzal a javaslattal, hogy a nap előkészítése során vegyék figyelembe a résztvevők egészségének védelmét (pl. ne kelljen a tisztavatáson, ünnepi beszédek során emberek ezreinek tűző napon állniuk…). A kezdeti együttműködési szándék és érdeklődés után azonban megszakadt ez a kapcsolat.
A Testület elnökségének tagja, Bakos József sugárbiológus, előkészített egy javaslatot a szoláriumok szabályozásáról. A szoláriumok is hasonló kockázatot jelentenek az emberek egészségére, mint az erős napsugárzás, ezért már több országban megszigorították a szoláriumok
használat. A Testület elnöksége ezt a javaslatot magas színvonalúnak találta, ezért az elnökség
úgy döntött, hogy a következő évi választások után ezt eljuttatja a Kormány és a Parlament e
kérdésben illetékes képviselőinek.
2009 őszén – szintén a Meteorológiai Szolgálattal közösen – szerveztük meg a „szezonzáró”
konferenciát, ahol a nyár eseményeit értékeltük ki. Ez is jól sikerült és nagy érdeklődést kiváltó esemény volt.
Az első évben a működés feltételeinek megteremtése sok energiát igényelt, s ezért kevesebb
idő jutott a célok megvalósításra. De eredménynek tekinthető, hogy aránylag rövid idő alatt
sikerült egy bejegyzett egyesületet megalakítanunk, amely a jövőben most már az eddigieknél
jobb keretet nyújt céljaink megvalósításra.
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A Testület működési feltételei
A Testület működését a Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológiai Kutatóintézete tette
lehetővé az elmúlt évben. A Vöröskereszt az irodahasználatot biztosítja és a honlapot is üzemelteti. Az Intézet pedig a Testület titkári teendők ellátásának támogatásával járul hozzá a
működéshez.
Az egyesületnek 2009-ben bevételei nem voltak, a pénzügyi beszámolóját a Vöröskereszt főkönyvelője készítette el.
Ősszel egy rendkívüli közgyűlést tartottunk, mert az alapszabályt módosítottuk. Ezen a közgyűlés Dr. Németh Jánost, a Szemészeti Klinika vezetőjét is az elnökség tagjai közé választotta.
A 2010 év céljai
1.) Egy sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai nap szervezése tavasszal
2.) Az új kormány illetékes minisztériumának tájékoztatása céljainkról és a szolárium szabályozásának fontosságáról
3.) Az Parlament Egészségügyi bizottságának tájékoztatása céljainkról és a szolárium szabályozásának fontosságáról
4.) Az UV mérő kártya bevezetésének előkészítése
5.) A honlap megújítása, a Testület anyagainak elhelyezése a www.napsugarzas.hu honlapon.
Kérem a közgyűlést, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolót vitassa meg és a vita után fogadja el.

Budapest, 2010. május 20.

Antal Z. László
elnök
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