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Szolgálati használatra
Emlékeztető
A csernobili atomerőmű baleset magyarországi tapasztalatairól készítendő jelentés tárgyában
Bartha elvtársnál július 25én tartott megbeszélésről
Bartha elvtárs bejelentette, hogy az értekezletet Marjai elvtárs megbízásából hívta össze.
A témában elkészült részanyagok és az OAB átfogó, de főleg technikai jellegű jelentéséhez
képest szélesebb összefüggéseket vizsgáló, kritikus, az egész lezajlott folyamatot értékelő és a
szükséges további teendőket megjelölő összefoglaló jelentést kell készíteni a felső vezetés
részére.
A jelentésben a szakmai vonatkozásokon túlmenően súlyt kell helyezni az általános politikai,
gazdasági, kereskedelmi és társadalmi összefüggésekre. Ennek megfelelően ki kell térni a
külpolitikai, kereskedelempolitikai, tájékoztatáspolitikai, belső ellátási, és más területeket,
ágazatokat érintő kérdésekre. A külső vonatkozásoknál a szocialista és nem szocialista
országokkal összefüggő, eltérő megközelítést igénylő kérdésekre egyaránt ki kell térni.
A tájékoztatás, információ terén ki kell alakítani azt az ésszerű megoldást, ami elegendő, de
ellenőrzött, közérthető, és a tényleges helyzetnek megfelelő információt biztosít. Szólni kell a
különféle szolgálatok műszaki, technikai, káder felkészültségének helyzetéről. Be kell
mutatni, hogy a közvetlen veszélyelhárításban, a közreműködők teljes energiával,
eredményesen vettek részt, s hogy ez mennyiben volt az előzetes tudatos felkészülés és
mennyiben a spontán szervezés eredményt. Milyen tanulságokat lehet nem csupán az egyes
szolgálatok irányítására, hanem a kormány ilyen jellegű, a teljes folyamatot átfogó feladataira
nézve levonni.
Az értékelésnek kell a nemzetközi fórumokon történő fellépéshez is megfelelő alapot
szolgáltatnia.
A széleskörű elemzés ellenére a jelentés terjedelmét korlátozni kell. Az anyagot augusztus
közepéig kellene összeállítani.
A hozzászólások figyelembevételével olyan megállapodás született, hogy a rövid időre való
tekintettel a jelentést alapvetően a már meglévő összefoglalókból kiindulva kell elkészíteni.
Ezt egy szűkebb szakértői csoport állítja össze, amelynek 
tagjai:
PVOP Tokaji Gábor alezredes,
KKM /Melega et. kijelölése szerint/
 a külpolitikai összefüggésekre is kiterjedően
Tájékoztatási Hivatal Virág András

Orsz. Sugárbiológiai Intézet Sztanyik B. László
OAB
NGKT Sömjén Tamás /a munka összefogásáért felelős/
Az OAB képviselője bejelentette, hogy jelenleg folyik két fontos nemzetközi megállapodás
szakértői előkészítése. Mind ezek tartalmára vonatkozóan, mind pedig a Szovjetuniótól várt
részletes jelentésről augusztus 15. körül áll megfelelő információ rendelkezésre. A jelentés
véglegesítésénél célszerű már ezeket is figyelembe venni.
A már meglévő anyagokhoz kiegészítésül 34 oldal összefoglalót kell készíteni: az EüM,
MéM, Vám és Pénzügyőrség, IpM, KM, OVH, BkM és KkM /a konkrét hatások
tekintetében/ tapasztalatairól, és azokat július 30ig kell eljuttatni az NGKTra.
Ezek az anyagok is térjenek ki az alábbiakra:


milyen új típusú problémát jelentett az esemény: arra hogyan reagáltak;



milyen következtetések, tapasztalatok születtek, a károk felmérhetőeke, ha igen, milyen
nagyságrendűek;



milyen intézkedésekre van szükség, beleértve a már megtett lépéseket is /jogszabály,
szervezet, technika vonatkozásában is/ annak érdekében, hogy maximális biztonsággal
számolhassunk az élet és anyagi értékek védelmére, elkerülhessük a gazdasági zavarokat,
a folyamatos működés feltételei fennálljanak. Az intézkedések gyorsan, hatásosan, de a
felmerülő veszélynek optimálisan megfelelő mértékben kerüljenek végrehajtásra.

Külön anyagot kell az IpMben és az OMFBben összeállítani az események műszaki
következményeiről. /Hatása a biztonsági filozófiára, a költségekre, az atomenergia békés
felhasználására, ennek nemzetközi irányzataira./
Budapest, 1986. július 25.
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[MNL OL XIXA2af00147INGKT 1986. július 25. Gépelt tiszázat saját kezű aláírásokkal,
pecsét nélkül. Az első oldal tetejére kézzel rávezetve: Marjai et. részére. Bartha.]

