
GERMUSKA PÁL

„ZÁPOR, ZIVATAR, JÉGESŐ”
Adalékok a csernobili katasztrófa magyarországi kezelésének 
történetéhez

„OAB ügyelet vagyok. PV-HÓVIHAR ZÁPOR-ZIVATAR-JÉGESŐ távmondatot
kaptam. Kérem, igazolja vissza” – ezzel a telefonüzenettel kellett volna meg-
erősítést kérnie az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) porta-
ügyeletesének, ha a Paksi Atomerőműben nukleáris baleset történik. Mivel
az Országos Atomenergia Bizottságnak (OAB) szintén az OMFB Martinelli
(ma Szervita) téri irodaháza adott otthont, a Polgári Védelemtől (PV) érke-
ző riasztás alapján a portaügyeletnek kellett végrehajtania a külön utasításban
előírt riasztást.1 Amint a következőkben bemutatjuk, Magyar or szág részletes
és akkurátusan kidolgozott baleset-elhárítási tervvel rendelkezett arra az eset-
re, ha a hazai atomerőműben esetleg rendkívüli esemény következne be. Arra
azonban senki nem készült – Európában másutt sem –, hogy a „zápor, ziva-
tar, jégeső” máshonnan érkezik: olyan nukleáris katasztrófa történik, amely
nemcsak szomszédos országokat veszélyeztet.

A csernobili atomerőmű-baleset magyarországi következményeivel és a
hazai kárelhárítással azért is érdemes foglalkozni, mert a tömegtájékoztatás
korabeli csődje ma is árnyékot vet az akkori állami cselekvésre. Sokan ma sem
tudják, vagy nem hiszik el, hogy a szocialista Magyarország néphadserege,
polgári védelme, minisztériumai és kutatóintézetei mindent megtettek a károk
minimalizálása és a lakosság egészségének megvédése érdekében. Tanulmányunk
ezért – a jelenleg hozzáférhető iratanyagok alapján – a következő fő kérdé-
sekre koncentrál: milyen baleset-elhárítási forgatókönyvekkel rendelkezett
a hazai nukleáris ipar 1986-ban, milyen szerepet szántak a tervekben a kü-
lönféle állami intézményeknek; milyen
következményekkel járt a csernobili
baleset Magyarországon, és milyen
intézkedések történtek; mennyire szak-
 szerűen járt el a magyar intézmény-
rendszer a váratlan helyzetben; továb-
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nuk leáris balesetelhárítási intézkedési
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bá milyen hosszabb távú következtetéseket vontak le a balesetből. Az atom-
erőműbeli katasztrófa lezajlását csak nagyon vázlatosan ismertetjük, a baleset
egészségügyi hatásaival pedig egyáltalán nem kívánunk foglalkozni, ezeket a
kérdéseket alaposan és kimerítően tárgyalja Szatmáry Zoltán és Aszódi Attila
könyve.2

Az 1986-os események teljes körű feltárását még ma is lehetetlenné teszi
az iratok korlátozott hozzáférhetősége. Az 1995. évi LXV., az államtitokról
és a szolgálati titokról szóló törvény alapján az egykor szigorúan titkos iratok
közül az 1980 előttiek szabadon kutathatók. Az esetünkben kulcsfontosságú,
1980. január 1-je után keletkezett minősített iratokhoz viszont majd csak ak-
kor lehet hozzáférni, ha egyedi, tételes eljárással felülvizsgálták és visszami-
nősítették őket. Az 1995-ös szabályozást 2010. április 1-jével hatályon kívül
helyező, 2009. évi CLV. törvény 39. §-a szerint a már levéltárban lévő minő-
sített anyagokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni. Jelen feltételek között
tehát a téma feldolgozása során a Minisztertanács, a Honvédelmi Miniszté-
rium (HM) Titkársága, az OAB, valamint a Külügyminisztérium irataira tá-
maszkodhattunk. Több minisztérium, így például Mezőgazdasági és Élelme-
zésügyi vagy az Ipari Minisztérium 1986–87-es iratai viszont nem kutathatók,
így számos részletkérdésre nem áll módunkban kitérni.

A MAGYAR ATOMERŐMŰ ÉS A HAZAI 
NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER

Az Országos Atomenergia Bizottságot 1955 decemberében hozta létre a Mi-
nisztertanács 4621/xii.15./1955. számú – titkos – határozatával. Felállítását a
következőkkel indokolták: „A Szovjetunió által nyújtott segítség és hazai
adottságaink jobb kihasználása lehetővé teszi számunkra, hogy az atomener-
gia békés célokra való alkalmazásában gyors ütemben haladjunk előre. A Mi-
nisztertanács szükségesnek tartja, hogy az atomenergia segítségével történő
villamosenergia-termelésre mihamarabb megtörténjenek a szükséges előké-
születek. Szükségesnek tartja továbbá, hogy radioaktív izotópok alkalmazása
rövid időn belül széles körben elterjedjen az ipar, mezőgazdaság és az orvosi
gyakorlat területén.” A határozat az OAB kiemelt feladatává tette az atom-
erőművek építésének tanulmányozását, hogy „az atomerőművek nem több
mint 10 éven belül már nálunk is jelentős mennyiségű villamos energiát ter-

mel[je]nek az országos kooperációs
rendszerben”.3

Tehát már az ötvenes évek közepé-
től születtek elképzelések magyaror-
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3 A határozat facsimiléjét lásd Szabó

(2004) 82–84. 
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szági atomerőmű(vek) létesítésére. A végül Paksra telepített erőmű történe-
tét több munka is feldolgozza,4 így e helyütt csak néhány fontos dátumot
emelünk ki, illetve a nukleáris biztonság problematikájára térünk ki részlete-
sebben. 

Az OAB 1963. májusi értekezletén támogatta az atomenergia ipari lépté-
kű felhasználása előkészítésének fokozására vonatkozó elképzelést. 1966. de -
cember 28-án aláírtak egy magyarországi atomerőmű létesítéséről szóló ma-
gyar–szovjet államközi egyezményt, amely szerint az erőmű első egységének
üzembe helyezését a magyar fél 1975-re tervezte. 1969-ben a beruházást bi-
zonytalan időre elhalasztották. A távlati hazai villamosenergia-igényeket
felülvizsgálva és a hosszú távú szovjet kőolaj-szállítási terveket megismerve
viszont rövidesen kiderült, hogy az atomerőmű megépítésére szükség van,
mégpedig 1980. évi üzembe helyezéssel. Ezért 1972 tavaszán és nyarán új
tárgyalások kezdődtek a szovjet féllel, szeptemberben pedig Szabó Benjamin
vezetésével létrehozták az Atomerőmű Beruházás Titkárságát. 1973 február-
jától a Minisztertanács Gazdasági Bizottsága ideiglenes engedélyével újra-
kezdték a terület-előkészítő munkálatokat Pakson. 1976. január 1-jével a Pak-
si Atomerőmű Vállalat megkezdte működését, június 17-én a Minisztertanács
jóváhagyta a beruházás alapokmányát.5

Az építkezéssel párhuzamosan folytatódott a jogszabályi keretek és a biz-
tonságtechnikai szabályozás kialakítása. 1978 elején a Minisztertanács 10/1978.
(ıı. 2.) Mt. sz. rendelete intézkedett az atomerőmű létesítésével, használatba
vételével és üzemeltetésével kapcsolatos hatósági feladatok minisztériumok–
főhatóságok szerinti megosztásáról. A
rendelet 2. §-a a biztonságtechnikai
követelmények meghatározására, vala-
mint a biztonságtechnikai felügyelet
szabályozására a nehézipari minisztert
hatalmazta fel, aki 1979. március 31-
én adta ki 5/1979. (III. 31.) NIM sz.
rendeletét az atomerőmű biztonság-
technikai kérdéseiről. 1979 februárjá-
ban pedig megalakult az Állami Indító
és Ellenőrző Átvételi Bizottság.6

Eközben az OAB – a harrisburgi
(Pennsylvania, USA) Three Mile Island
(TMI) atomerőmű üzemzavarának ta-
pasztalatai7 alapján – 1979. június 5-i
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4 Lásd Bencze (1995), illetve Szabó Ben -

jamin kormánybiztos alapos és számos

részletre kiterjedő monográfiáját, Szabó

(2004). 

5 A http://www.atomeromu.hu/cegtortenet

felhasználásával, Szabó (2004) alapján

kiegészítve. 

6 Szabó (2004) 576–577. A két rendeletet

lásd uo. 602–603., illetve 604–607.

7 A TMI 2-es reaktorában 1979. március

28-án következett be 5-ös fokozatú bal-

eset: részben emberi hibák folytán a re-

aktor elveszítette a hűtőközegét, és az

aktív zóna megolvadt. A konténment
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ülésén úgy döntött, hogy meg kell
vizsgálni az állami intézmények felada-
tait egy esetleges atomerőművi üzem-
zavar esetére. Az atomenergiáról szó-
ló 1980. évi i. sz. törvényhez készült
12/1980. (iv. 5.) Mt. sz. végrehajtási
rendelet ugyancsak előírta egy ilyen
intézkedési terv kidolgozását, az OAB
elnökét téve felelőssé a terv kialakítá-
sáért és összehangolásáért.8 Az OAB
által felállított munkacsoport Wiegand
Győző, az Energiafelügyelet igazgató-
ja vezetésével 1980 augusztusára készí-
tette el jelentését és javaslatait. A mun-
kabizottság megfontolandónak tartotta
a harrisburgi TMI-baleset kivizsgálá-
sát végző, a magyar származású Ke-
mény János matematikus vezette elnö-
ki különbizottság javaslatait, miszerint
az atomerőművek üzemeltetési enge-
délyének kiadását jóváhagyott baleset-

elhárítási és intézkedési terv meglétéhez kell kötni, továbbá az elhárítási ter-
vet különböző üzemzavar-kategóriákra is ki kell dolgozni, és a feladatok
mellett meg kell jelölni a szervezeti felelősöket is. 

Miután Magyarországon nem létezett nukleáris biztonsági hatóság, a
Wiegand-bizottság egy önálló Atomerőművi Balesetelhárítási Kormánybi-
zottság felállítására tett javaslatot, amelynek – hogy legyen elegendő felkészü-
lési idő – a Paksi Atomerőmű első egységének üzembe helyezése, fizikai indí-
tása előtt három hónappal kell megalakulnia, a következő összetételben:
elnöke a Minisztertanács (egyik) elnökhelyettese, elnökhelyettesei a honvé-
delmi miniszter, a nehézipari miniszter és az OAB elnöke, tagjai pedig a bel-
ügyminiszter, az egészségügyi miniszter, illetve a mezőgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter által meghatalmazott miniszterhelyettesek, valamint az
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke és az Országos
Vízügyi Hivatal elnöke által megbízott elnökhelyettesek, továbbá a Tolna Me-
gyei Tanács elnöke. A munkabizottság úgy ítélte meg, hogy – a HM és a NIM
szervezetében – önálló titkárságot kell szervezni a kormánybizottság számára,
és létre kell hozni egy állandó műszaki tanácsot és operatív törzset is. 
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(védőburkolat) ugyan lokalizálta a reak-

torból kiáramló radioaktív gőzt, konst-

rukciós hiba folytán mégis jódizotóp és

nemesgáz került a levegőbe. Ezek sze-

rencsére gyorsan lebomlottak, így a la-

kosságot csak elhanyagolható mértékű

többlet-sugárterhelés érte, sérülés nem

történt. Aszódi–Szatmáry (2005) 207. 

8 „14. § (1) Az atomenergia alkalmazását

szolgáló létesítmény, berendezés üzem-

bentartója – az üzemviteli szabályzat ré-

szeként – balesetelhárítási és intézkedési

tervet köteles készíteni. Ebben meg kell

határozni a rendkívüli eseményeket és az

azok esetén teendő intézkedéseket, a ha-

tóságok értesítésének és a hatóságokkal

való együttműködésnek a módját, vala-

mint az intézkedésekért és az értesítésért

felelős személyeket.” Magyar Közlöny,

1980. április 5.
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A Wiegand-bizottság jelentése – a nemzetközi gyakorlat alapján – felso-
rolta a baleset-elhárításra való felkészülés feladatait, azon belül a biztonsági
hatóság, az erőművet üzemeltető szervezet, illetve az egyéb állami hatóságok
tennivalóit is. Részletesen meghatározta, hogy a hazai baleset-elhárítási fel-
adatok közül melyek hárulnak az atomerőmű üzemeltetőjére, az elhárításban
részt vevő operatív hatóságokra, illetve a kormánybizottságra. 

A javaslat emlékeztetett rá, hogy a polgári védelemről szóló 2041/1974.
(XII. 11.) Mt. sz. határozat részletes eligazítást ad a veszélyes helyzetek ke-
zelésére vonatkozóan. Egy esetleges atomerőművi balesettel kapcsolatban a
következő polgári védelmi feladatokat tartották kiemelendőnek: a lakosság és
a polgári szervek felkészítése a védekezésre (riasztás, tájékoztatás, kitelepítés,
óvóhely-létesítés, egyéni védőeszközökkel való ellátás); a létfenntartáshoz
szükséges javak radiológiai, biológiai és vegyi (a továbbiakban: rbv) védelmé-
nek, illetve a termelés és szolgáltatások védelmét szolgáló intézkedéseknek az
előkészítése és megvalósítása. Az anyagi javak védelmét illetően: a termelő és
forgalmazó egységeknél az rbv-mentesítéshez szükséges anyagok és eszközök
biztosítása; gyűjtőhelyek kijelölése a szennyezett hulladékok gyűjtésére, biz-
tonságos kezelésére és megsemmisítésére; az élelmiszer-, az ivóvíz és a ta-
karmánykészletek, az állatállomány, továbbá az élelmiszer- és ivóvíztermelő
és -feldolgozó berendezések és műtárgyak rendszeres rbv–ellenőrzése a rend-
kívüli időszakban. Leszögezték: rendkívüli időszakban a közfogyasztásra vagy
feldolgozásra kerülő élelmiszert és ivóvizet csak rbv-ellenőrzés és megfelelő
minősítés után szabad felhasználni. A jelentés részletes javaslatot tett a bal-
eset-elhárítás során felmerülő egyes (polgári) védelmi feladatok felelőseire és
irányítóira is.9

Érdemes megjegyezni, hogy a szovjet és a magyar polgári védelem között
1966 óta létező együttműködési megállapodás szerint a felek kölcsönösen tá-
jékoztatják egymást az országukat ért
atomcsapás(ok) paramétereiről és a ra-
dioaktív felhő(k) haladási irányáról,
nyomvonaláról. 1970-ben a két ország
polgári védelmi hatóságai egyezmény-
ben is lefektették a békeidőszaki együtt-
működés feltételeit, valamint a köl-
csönös tájékoztatás és segítségnyújtás
rendjét.10

Az OAB a fentiek alapján még
1980. augusztus folyamán elkészítette
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9 Előterjesztés az OAB részére: Állami

szervek feladatai az atomerőművek üzem-

 zavar következményeinek elhárításában.

1980. augusztus. MOL XIX-A-25-c 2. d.

10 Előterjesztés a Honvédelmi Bizottság

részére. 1970. február 28., illetve a Hon-

védelmi Bizottság 1/211/1970. sz. hatá-

rozata a szovjet–magyar polgári védelmi

egyezmény aláírásáról. 1970. március

13. MOL XIX-A-98 23. d. 102. 
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a minisztertanácsi határozati előterjesztést. Eszerint a Paksi Atomerőmű Bal-
esetelhárítási Kormánybizottsága az erőmű üzembe helyezése előtt három
hónappal felállítandó, és részletes elhárítási terv dolgozandó ki. A tervnek
tartalmaznia kell az érintett minisztériumok és országos hatáskörű szervek
baleset-elhárítással összefüggő feladatait, a feladatok összehangolásának mód-
ját, továbbá az erőművön belüli intézkedésért felelősökkel és a területileg il-
letékes megyei szervekkel való kapcsolattartásnak, a lakosság (a sajtó és más
hírközlő szervek útján való) tájékoztatásának, valamint a nemzetközi megál-
lapodásokból eredő kötelezettségek teljesítésének rendjét. Azt javasolták,
hogy az atomerőműben bekövetkező esetleges rendkívüli eseményről csak a
kormánybizottság elnöke egyetértésével legyen szabad tájékoztatást adni.
A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője köteles volt együttmű-
ködni a kormánybizottság elnökével (elnökhelyettesével).11

1982 áprilisában a Paksi Városi Tanács kiadta az első blokk használatba-
vételi engedélyét, az ősz folyamán már az indítási előkészületek zajlottak,
december 21-én pedig az Atomerőmű Indító Bizottság kiadta az engedélyt az
energetikai indításra.12

Az Atomerőművi Balesetelhárítási Kormánybizottságot (ABK) csak akkor
állították fel, amikor belátható – három hónapos – közelségbe került az erő-
műindítás: a Minisztertanács 1982 augusztusában fogadta el 2022/1982.
/VIII.11./ Mt. sz. határozatát az ABK-ról. A kormánybizottság működési sza-
bályzatában foglaltak alapján létrejött az Operatív Törzs és a Műszaki Ta-
nács, amelyek megalkották saját működési szabályzatukat.13

A Paksi Atomerőmű első blokkjában a villamos áram termelését 1983 el-
ső hónapjaiban fokozatosan növelték: január 9-én elérték a 35, január 26-án

az 55, majd egy hónapos karbantartást
követően, április 8-án a 75 százalékos
teljesítményt.14 Ezzel egy időben sor-
ra megszülettek a különféle főhatósá -
gok baleset-elhárítási intézkedési ter-
vei. Méhes Lajos ipari miniszter 1983.
március 15-én hagyta jóvá az Atom -
erő művi Balesetelhárítási Kormánybi-
zottság tevékenységéből eredő ipari
minisztériumi feladatok ellátásának
rendjét (102/1983/IpK. 9/IpM sz. uta-
sításként). Eszerint „az Ipari Miniszté-
rium elősegíti a Paksi Atom erő mű ben,
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11 [Előterjesztés] A Minisztertanács …

/1980/… / Mt. h. sz. határozat a Paksi

Atomerőmű Balesetelhárítási Kormány-

bizottsága létrehozására. 1980. augusz-

tus. MOL XIX-A-25-c 2. d.

12 Szabó (2004) 713–720. 

13 Működési szabályzat az Atomerőművi

Balesetelhárítási Kormánybizottság te-

vékenységéből eredő ipari minisztériumi

feladatok ellátásának rendjére. 1983.

március 15. 2. MOL XIX-A-25-c 17. d. 

14 Szabó (2004) 726. 
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illetve környezetében kialakuló rendkívüli helyzet15 értékelését, és végrehajt-
ja a kormánybizottságnak a készenlétre, készültségbe helyezésre, baleset-el-
hárításra, illetve a normális élet- és munkarend visszaállítására vonatkozó
döntéseiből az Ipari Minisztérium felügyeleti körébe tartozó utasításokat.”
A szabályzat részletesen leírta a minisztérium és a felügyelete alá tartozó szer-
vezetek feladatait a készenlét, a készültségbe helyezés és a baleset-elhárítás
időszakában. Kitért az illetékes miniszterhelyettesek, főosztályok tételes fel-
adataira, beleértve a Műszaki Tanácsban és az Operatív Törzsben végzendő
munkájukat is, továbbá az Országos Energiagazdálkodási Hatóság vezetőjé-
nek kötelmeire.16

1983 áprilisában Szekér Gyula OMFB-elnök hagyta jóvá az Országos
Atomenergia Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tervét, amely részletes in-
tézkedési tervet tartalmazott a riasztás rendjére, a bizottság teendőire, vala-
mint a nemzetközi kötelezettségek teljesítésére. A Magyarországon az 1970.
évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett Atomsorompó Egyezmény17 alap-
ján létrejött, az 1972. évi 9. törvény-
erejű rendelettel kihirdetett ún. bizto-
sítéki egyezmény előírta ugyanis, hogy
a Nemzetközi Atomenergia Ügy nök-
séget (NAÜ) minden nukleáris ese-
ményről értesíteni kell. A biztosítéki
egyezmény hatálya alá tartozó esemé-
nyeket és a bekövetkeztükkor követen-
dő értesítési rendet külön melléklet
részletezte, beleértve a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökségnek küldendő
típusszövegeket (angolul, illetve ma-
gyar fordításban).18

Czinege Lajos hadseregtábornok,
honvédelmi miniszter 1984. október
5-én adta ki 0019/1984. sz. utasítását
a Magyar Néphadsereg (MN) felada-
taira a Paksi Atomerőműben esetleg
előforduló üzemzavar esetére. A nép-
hadsereg kijelölt csapatainak igény be-
vételét a Minisztertanács illetékes el-
nökhelyettese (mint a balesetelhárítási
kormánybizottság elnöke) vagy a hon-
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15 „A Paksi Atomerőmű üzembe helyezése,

vagy üzemelése során esetleg bekövetke-

ző, az atomerőmű környezetében élő la-

kosság életét, egészségét, testi épségét és

az anyagi javakat veszélyeztető rendkívü-

li esemény követeztében kialakult hely-

zet.” Működési szabályzat. 1983. márci-

us 15. 3. MOL XIX-A-25-c 17. d.

16 Működési szabályzat. 1983. március 15.

MOL XIX-A-25-c 17. d. 

17 Az Egyesült Nemzetek Szervezete Köz-

gyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június

12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek

elterjedésének megakadályozásáról szóló

szerződés, amely célul tűzte ki a nukleáris

fegyverek elterjedésének megakadályozá-

sát (non-proliferáció), a meglévő nukleá-

ris fegyverek leszerelését és a nukleáris

energia békés célú hasznosítását. 

18 Az Országos Atomenergia Bizottság nuk-

leáris balesetelhárítási intézkedési terve.

1983. április. MOL XIX-A-25-c 18. d. 
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védelmi miniszter (mint a balesetelhárítási kormánybizottság elnökhelyette-
se) rendelhette el. A néphadseregnek az Országos Mentőszolgálattal, az Ál-
lami Tűzoltósággal, a rendőrséggel, a munkásőrséggel, valamint a polgári vé-
delem erőivel együttesen kellett volna részt vennie a Paksi Atomerőmű
környezetében élő lakosság és az anyagi javak mentésében, a következmények
felszámolásában. Az utasítás hatálybalépésével egy időben a vezérkari főnök-
nek kellett kijelölnie az esetleg bekövetkező üzemzavar esetére a mentésben
részt vevő csapatokat; meghatározni az esetleg veszélyeztetett körzetben te-
lepült MN-csapatok feladatait; valamint a körzetben állomásozó, a Szovjet
Hadsereg Déli Hadseregcsoport alárendeltségébe tartozó csapatok tájékoz-
tatásával kapcsolatos feladatokat.19

Szólni kell még az eredetileg egy esetleges atomcsapás(sorozat) következ-
ményeinek monitorozására hivatott figyelőrendszerekről, valamint a hazai
atomerőmű környezetének folyamatos figyelését végzőkről, amelyek a cser-
nobili balesetet követő hetekben kulcsszerephez jutottak.

A Honvédelmi Tanács 1959. február 12-i, az országos légoltalom kiépíté-
sének alapvető szabályairól szóló határozatában egyes sugárvédelmi intézke-
désekről is rendelkezett. A Belkereskedelmi Minisztérium feladatává tette a
„légoltalmi laboratóriumok” létesítését és felkészítésüket a nyersanyagok,
élelmiszerek, raktárhelyiségek radioaktív és vegyi anyagokkal való szennye-
zettségének megállapítására. Az Élelmiszeripari, a Könnyűipari, illetve a Kül-
kereskedelmi Minisztérium, valamint az Országos Földműves Szövetkezeti
Központ feladata e téren kiterjedt az élelmiszerek, nyersanyagok, kereske-
delmi tartalékok és takarmányok, továbbá a vízforrások radioaktív, vegyi és
biológiai szennyeződés elleni védelmére és megfelelő laboratóriumok felállí-
tására. A levegő és a csapadék radioaktivitásának mérését és jelzését az Or-
szágos Meteorológiai Intézet kapta feladatul.20

A honvédelmi miniszter előterjesztése alapján a Honvédelmi Bizottság
1963. április 5-én döntött az Országos
Sugárfigyelő- és Jelzőrendszer (OSJR)
megszervezéséről és működtetéséről.
A rendszer parancsnoka a honvédelmi
miniszter volt, aki 1963. július 1-jével
megszervezte a Magyar Néphadsereg
Sugárfigyelő- és Jelzőrendszerét, au-
gusztus 1-jével pedig integrálódtak a
rendszerbe a polgári mérőintézmények
is.21
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19 A Magyar Népköztársaság Honvédelmi

Miniszterének 0019/1984. sz. utasítása

az MN feladataira a Paksi Atomerőmű-

ben esetleg előforduló üzemzavar ese-

tén. 1984. október 5. HM Hadtörténeti

Intézet és Múzeum Központi Irattára

(HIM KI) 154/01/0019.

20 A HT 11/114/1959. sz. határozata.

MOL XIX-A-16-aa 103. d.
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Az OSJR következő években kiépült mérőállomásai figyelemmel kísérték
a levegő, a víz, a talaj és az élelmiszerek radioaktivitásának alakulását – külö-
nös tekintettel a kísérleti nukleáris robbantások következményeinek nyomon
követésére. Ezen belül a Polgári Védelem RBV Ellenőrző és Adatszolgálta-
tó Rendszere különböző intézetek és laboratóriumok bázisán látta el a gaz-
dasági és polgári védelmi mérési feladatokat, felkészülve a háborús időszak
feladataira is. Önállóan végeztek különféle rendszeres sugárzásméréseket az
egységes rendszerből kimaradt kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények.
A Paksi Atomerőmű 1. blokkjának üzembe helyezésével párhuzamosan,
1982-ben kezdte meg működését az Atomerőművi Környezeti Sugárellenőr-
zési Rendszer, amely az erőmű köré települt, és amely mind a normál, mind
az üzemzavari radioaktív kibocsátás ellenőrzésére, illetve a radioaktív anya-
gok nyomon követésére és a sugár-egészségügyi következmények mérésére,
ellenőrzésére alkalmas volt. A környezeti sugárellenőrzési rendszer folyama-
tosan működő automata és félautomata mérőállomásokból, valamint környe-
zeti ellenőrző laboratóriumból állt. Ehhez csatlakozott a hatósági környeze-
ti sugárellenőrzési rendszer, amely a polgári védelem rendszerébe tartozó
mérőállomásokból, illetve a kutató- és felsőoktatási intézmények mérőhelyei-
ből szerveződött.22

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 1963 óta működő Radio -
meteorológiai Szolgálatát ugyancsak a paksi erőmű miatt bővítették 1980-
ban: ezután nyolc állomása (Budapest-Pestlőrinc, Szombathely, Siófok, Pécs,
Szeged, Szolnok, Baja, Nyíregyháza) mérte a légköri radioaktivitást. A Me-
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) mindezeken felül a
nyolc vanas évek közepére hat, az Egész -
ségügyi Minisztérium Egészségügyi
Radiológiai Mérő- és Adatszolgáltató
Hálózata pedig tizenkét területi mérő-
állomással rendelkezett.23

Minden érintett és illetékes állami
szerv intézkedési tervét ugyan nem
tudtuk bemutatni, a fentiek alapján
azonban egyértelmű, hogy Magyar -
ország egy hazai rendkívüli nukleáris
eseményre aprólékosan kimunkált és in-
tézményenként adaptált tervvel rendelke-
zett. Az Atomerőművi Balesetelhárítási
Kor mánybizottság Műszaki Tanácsa és
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21 A HB 6/148/1963. sz. határozata. Had-

történelmi Levéltár (HL) HB iratok 1. d.

22 Atomerőművi Balesetelhárítási Kor-

mánybizottság: Jelentés a nukleáris fi-

gyelő-, jelző- és ellenőrző rendszer fe-

lülvizsgálatáról, tervezett fejlesztéséről

(tervezet). 1987. július. MOL XIX-A-

25-c 28. d.

23 Országos Atomenergia Bizottság: Tájé-

koztató a csernobili atomerőművi bal-

esettel kapcsolatos tapasztalatokról és

következtetésekről. 1986. június. 4–6.

MOL XIX-A-25-c 22. d.
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Operatív Törzse gyorsan aktiválható szervezetként állandó készenlétben állt.
Folyamatosan és megbízhatóan működtek az alapvetően háborús körülmé-
nyekre készült hazai sugárfigyelő és jelzőrendszerek is.

A CSERNOBILI BALESET KÖVETKEZTÉBEN 
FELLÉPŐ MAGYARORSZÁGI SZENNYEZÉS 

Csernobil városától 18 kilométerre, Pripjaty város közvetlen közelében, az
ukrán–belorusz határtól alig 16 kilométerre épült a hetvenes évek közepétől
a Lenin Atomerőmű. A Kijevtől 110 kilométerre létesített, blokkonként 1000
MW kapacitású erőmű 1. blokkját 1977-ben, 4. blokkját 1983-ban helyezték
üzembe. A szovjet tervezésű és fejlesztésű RBMK (Reaktor Bolsoj Mos -
nosztyi Kanalnij, azaz „nagy teljesítményű, csatorna típusú”) reaktor lénye-
gesen eltért a nyugati erőművekben, illetve a Pakson alkalmazott úgyneve-
zett nyo mottvizes technológiától.24

A csernobili baleset lefolyásának rekonstruálásában mintegy háromezer
szakember vett részt a Szovjetunióban 1986 nyarán, megállapításaikat a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számára külön jelentésben összegez-
ték, amelyet a NAÜ 1986. augusztus 25–29-én vitatott meg. A legtöbb tudo-
mányos magyarázat kiindulópontja mindmáig ez a jelentés, Szatmáry Zoltán
és Aszódi Attila könyvéé is. A baleset lefolyását a két magyar szakember mun-
kája alapján ismertetjük.

A csernobili atomerőmű 1983 végén üzembe helyezett 4. blokkjában 1986
áprilisában még 75 százalékban az eredeti fűtőelemek voltak, ezért tervszerű
karbantartást készítettek elő. Ezt megelőzően azonban ki akarták próbálni,
hogy a reaktor tartalék dízelgenerátora áramszünet esetén képes-e a hűtő-
vízszivattyúk és az irányító rendszerek működtetéséhez elegendő elektro-
mosságot termelni. Április 25-re, péntekre tervezték a kísérletet, egy külön
munkaprogrammal, amelyet azonban csak az erőmű villamos ügyekért fele-
lős igazgatója hagyott jóvá, a biztonságért felelős vezetők talán nem is látták.
A kísérletet – szabálytalanul – csökkentett biztonsági feltételek mellett ter-
vezték végrehajtani. (A közelgő ortodox húsvét miatt ráadásul számos vezető
elutazott a hétvégére.) A számos szabálytalanság és emberi hiba mellett végre-
hajtott kísérlet katasztrófába torkollott: 26-án 01.23-kor a 4. blokk reaktorá-
ban ellenőrizhetetlenné és szabályozhatatlanná vált a nukleáris láncreakció, a

reaktorban megtermelt hő néhány má-
sodperc alatt a névleges teljesítmény 7
százalékáról a 10 000 százalékára (azaz
százszorosára) ugrott fel. Az óriási hő
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24 A különböző reaktortípusok részletes is-

mertetését lásd Aszódi–Szatmáry (2005)

33–41. 
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pillanatok alatt felforralta a hűtőközeget, a gőzrobbanás felhasította a hűtő-
csatornák csöveinek falát, és forró víz zúdult a grafit moderátorra. A bein-
duló kémiai reakció hidrogén, majd robbanóképes gázok keletkezéséhez ve-
zetett, ami újabb robbanást okozott. A két robbanás következtében a reaktor
hűtőcsatornái fölött elhelyezkedő 3000 tonnás reaktorfedél – a reaktorcsar-
nok tetejét kiszakítva – körülbelül 50 méter magasra repült, majd oldalára
fordulva visszazuhant a reaktorba.25

A több száz tonnás grafittömb darabjai a reaktorcsarnok tetejére repültek,
meggyulladtak, és óriási lángoszloppal égtek – mintegy 750 méteres magas-
ságba juttatva a radioaktív anyagokat. Legalább harminc tűzfészek keletke-
zett, és attól kellett tartani, hogy a tűz átterjed a 3. blokkra is. A csernobili és
pripjatyi tűzoltók (akik kivonuláskor nem is voltak tisztában azzal, hogy nuk-
leáris baleset történt) 02.30-ra lokalizálták a tüzet a 4. blokknál, hajnali 5 órá-
ra pedig eloltották a kisebb tüzeket. A reaktor azonban égett, és oltására nem
is volt alkalmas a víz. Ezért katonai helikopterekkel tonnaszám hordták a do-
lomitot, a homokot, az ólom- és bórvegyületek keverékét tartalmazó zsáko-
kat. Utóbbiak reaktorba juttatásával a sugárzás csökkentését, illetve a láncre-
akció leállítását igyekezték elérni. A radioaktív anyagok mennyiségéből
utólag következtettek arra, hogy a robbanáskor mintegy 1300–1500 °C lehe-
tett a reaktorban. Amíg a reaktor szabadon égett, a hőmérséklet 900 °C-ra
„hűlt” vissza, a rádobált anyag mennyiségének növekedésével viszont újra
emelkedett – elérve az 1700 °C-ot! Május 6-ig mintegy ötezer tonna anyagot
szórtak a reaktorra.26

A becslések szerint a 4-es reaktor üzemanyagának körülbelül 3,5–4 száza-
léka szóródhatott szét a környezetben a robbanások és a grafittűz következ-
tében. Feltételezhetően kikerült a nemesgázok 100, az illékony izotópok (jód-,
tellúr-, cézium-) körülbelül 20, a kevésbé mozgékony izotópok (stroncium-,
cirkónium-) 3,5 százaléka. A nagy radioaktív kibocsátáshoz az is jelentős
mértékben hozzájárult, hogy a hűtés nélkül maradt nukleáris üzemanyag
megolvadt, így az urán-dioxid nem tudta magában tartani a radioizotópokat.
A sérült reaktorépületből a tűz – és a hasadási termékek bomláshőjének ha-
tására felmelegedő forró levegő – nagy magasságba emelte a kiszabadult ra-
dioaktív részecskéket, amelyeket így a légmozgások sok száz kilométerre is
elvittek.27

Április 26-án, szombaton a szovjet
villamos teherelosztó közölte, hogy a
csernobili atomerőmű üzemzavara mi-
att a magyar villamosenergia-import
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25 Aszódi (2006).

26 Aszódi–Szatmáry (2005) 87–88. 

27 Aszódi (2006).
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mintegy 10 százalékos, 200 MW-os csök kentését kéri. Magyar kutatóintéze-
tek eközben nem hivatalos csatornákon (lengyel, svéd és finn partnerintézmé-
nyektől) már értesültek arról, hogy a légköri radioaktivitás megnövekedett.28

A szovjet fél azt is jelezte, hogy a szállítások csökkentését több hónapra fog-
ja kérni. Nem hivatalosan érdeklődtek továbbá, hogy Magyarország teljes egé-
szében le tudna-e mondani a szovjet villamosenergia-importról néhány napra,
illetve viszonzásként hajlandó-e földgázt elfogadni.29

A katasztrófáról április 28-án 21 órakor hangzott el az első magyarorszá-
gi híradás a Petőfi Rádióban: „A Szovjetunió-beli [sic!] Csernobili atomerő-
műben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és
többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben
keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására kormánybi-
zottságot hoztak létre. Stockholmban közben bejelentették, hogy Dániától
Finnországig észlelték a rádioaktiv [sic!] sugárzási szint hirtelen növekedését.
Ottani szakértők szerint a rádioaktiv [sic!] felhő rövid időn belül eljutott a
Skandináv-félsziget fölé.”30

A hírt másnap reggelig – amíg le nem tiltották – a Magyar Rádió több csa-
tornáján megismételték, közben a szovjet állami hírügynökség, a TASZSZ
hivatalosan is hírt adott az eseményről, igaz, csak zárt körben. A Magyar Rá-

dió hírszerkesztősége 28-án délután a
BBC és más nyugati rádiók adásaiból
tudta meg, hogy az ukrajnai erőműben
súlyos baleset történt. A hírt – „a szer-
kesztőségek tájékoztatására” fejléccel –
a lehallgató-szolgálaton kívül az MTI-n
keresztül is megkapta a Magyar Rádió,
ami természetesen óvatosságra intette
a hírszerkesztőket. Az ügyeletes tur-
nusvezető, Bedő Iván – több forrásból
ellenőrizve a híradást31 –, kollégái val a
hír 21 órai közlése mellett döntött. 21
és 22 óra között a tilalommal egyenér-
tékű, „szigorúan a szerkesztőségek
tájékoztatására” fejléccel részletesebb
MTI-tudósítás is érkezett – vélhetően
a TASZSZ bizalmas tájékoztatása
alapján –, ez azonban már nem mehe-
tett adásba.32
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28 Tájékoztató a csernobili atomerőművi

balesettel kapcsolatos tapasztalatokról és

következtetésekről. 4–6. MOL XIX-A-

25-c 22. d.

29 Tájékoztató a Politikai Bizottságnak a

csernobili atomerőműben bekövetkezett

baleset következményeiről. 1986. május

5. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 968. ő. e.

87. 

30 A rádió archívumában fennmaradt az

A5-ös méretű lap, amelyre a hír szövegét

gépelték. Egy sajtófotózás miatt 10 évvel

később Bedő Iván turnusvezető hiteles

másolatot készített a lapról. Bedő Iván

személyes közlése.

31 Megkérdezték a Magyar Rádió moszkvai

tudósítóját is, aki azonban akkor még

semmit nem tudott az esetről.
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A „szovjet szervek” április 28-án, pontosabban meg nem határozott idő-
pontban tájékoztatták a csernobili balesetről a magyar párt- és állami veze-
tést,33 valószínűleg meglehetősen szűkszavúan, és vélhetően arra sem figyel-
meztettek, hogy a balesetnek egész Európára kiterjedő következményei
lehetnek. Ezért a hazai védelmi gépezet csak másnap lendült működésbe.

Április 29-én 16.15-kor a kijevi magyar főkonzulátus közölte a Külügymi-
nisztériummal, hogy nem hivatalos, de megbízható információk szerint ápri-
lis 26-án Pripjatyban az atomerőmű egyik blokkja felrobbant, egy másik pe-
dig megsérült. Az ukrán fővárosban, amelytől 20 kilométerre ugyan magas
sugárzási szinteket mértek, jelentős számú áldozatról beszéltek, de magát
Kijevet nem tekintették veszélyeztetettnek. Zárt körű aktívaértekezleteken vá-
rosszerte önkénteseket toboroztak, és nagy számban mozgósítottak orvosokat,
ápolónőket is az ukrán főváros minden kórházából. A magyar diplomaták ér-
tesülése szerint három évvel korábban már történt egy csaknem katasztrófá-
hoz vezető szivárgás az atomerőműben, de akkor csupán a talajt érte sugár-
szennyezés.34 Ugyanaznap, 19.35-kor a kijevi fővárosi tanácstól származó
információkat továbbított az ottani magyar képviselet. Eszerint a felrobbant
reaktorban a fúziós folyamat nem állt le, az első helikopteres beavatkozási kí-
sérletek nem jártak sikerrel. A Dnyeperbe szennyezett víz nem került, így
Kijevet nem fenyegette veszély.35

A Magyar Szocialista Munkáspárt
(MSZMP) központi lapja, a Népszabad-
ság április 29-én rövid hírben tudósított
a csernobili „szerencsétlenségről”.36

Április 30-tól a magyar tömegtájékoz-
tatás – a hivatalos szovjet tájékoztatást
átvéve – rendszeresen beszámolt a bal-
eset következményeiről.37

Az ukrán fővárosban a hiányos és
féloldalas tájékoztatás miatt szinte pá-
nikhelyzet alakult ki, noha számos vé-
delmi intézkedés történt a tiszta ivóvíz
biztosítása stb. érdekében. Kijev hihe-
tetlen szerencséje az volt, hogy a lég-
mozgások más irányba sodorták a ra-
dioaktív felhőket, így a nagyvárost –
viszonylagos közelsége ellenére – mi-
nimális szennyezés érte. 
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32 Bedő Iván személyes közlése. Bedőt

1986. május 6-án a hír közlése miatt „sú-

lyos fegyelemsértés” címén fegyelmi

büntetésben (háromhavi prémiummeg-

vonásban) részesítették. 

33 Tájékoztató a Politikai Bizottságnak a

csernobili atomerőműben bekövetkezett

baleset következményeiről. MOL M-KS

288. f. 5. cs. 968. ő. e. 88.

34 06/RT rejtjeltávirat. 1986. április 29.

MOL XIX-J-1-j TÜK SZU 1986 138. d. 

35 07/RT rejtjeltávirat. 1986. április 29.

Uo. 

36 Lásd Kirády (2001) 49. 

37 Tájékoztató a Politikai Bizottságnak a

csernobili atomerőműben bekövetkezett

baleset következményeiről. MOL M-KS

288. f. 5. cs. 968. ő. e. 86. 
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A CÉZIUM-137 IZOTÓP FÖLDI KISZÓRÓDÁSA 
A CSERNOBILI BALESET UTÁN EURÓPÁBAN 

Forrás: http://www.unscear.org/unscear/en/chernobylmaps.html
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Május 3-án 20 órakor – többszöri időpont-módosítás után – a szovjet kül-
ügyminisztérium bekérette a Varsói Szerződés tagállamai, valamint Kuba,
Mongólia, Vietnam, Laosz, Kambodzsa és a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság Moszkvában akkreditált nagyköveteit, hogy a csernobili bal-
esetről hivatalos tájékoztatást adjon. A tájékoztatót V. P. Loginov külügy-
miniszter-helyettes, A. M. Petroszjanc, a Szovjetunió Atomenergiaügyi
Bizottságának elnöke és J. Sz. Szedunov, a Hidrometeorológiai és Kör nye-
zetellenőrzési Bizottság elnökének első helyettese tartotta. Loginov a szov-
jet tömegtájékoztatásban megjelentek alapján röviden ismertette a történte-
ket, hozzátéve, hogy a „robbanás után” nagyköveteik útján tájékoztatták a
szocialista országok vezetését, az Amerikai Egyesült Államokat, néhány nyu-
gati országot, valamint a szomszédos országokat. A külügyminiszter-helyet-
tes leszögezte: „nincs ok a helyzet dramatizálására, mint ahogy azt szenzá-
cióhajhász lapok és néhány nyugati kormány teszi. Az atomerőműben nem
történt nukleáris robbanás, nem folyik láncreakció, a sérült reaktor »lefoj-
tott« állapotban van.” Hangsúlyozta: a balesetnek mindeddig két halálos ál-
dozata és 197 sérültje van, szó sincs sok ezer halottról, ahogy a nyugati or-
gánumok állítják. Hozzátette: a Szovjetunió vezető nukleáris hatalomként
megfelelő szakemberekkel és technikával rendelkezik a baleseti kárelhárí-
táshoz, nincs szüksége nyugati segítségre. Megemlítette, hogy Varsó kéré-
sére szovjet szakembercsoport vizsgálta a Lengyelországot ért szennyezés
mértékét, „jelentéseik szerint a sugárzás szintje jelentősen csökkent, nem je-
lent veszélyt”. (Ezzel közvetve elismerte, hogy korábban lényegesen magasabb
volt a radioaktivitás.)

Az atomenergiaügyi bizottság elnöke, Petroszjanc azt emelte ki, hogy „sú-
lyos, nem mindennapi baleset” történt, amelynek következtében radioaktív
anyagok kerültek a légtérbe, és kifejezése szerint „radioaktív felhő alakulha-
tott ki”. (A felhőkkel tovavitt radioaktivitás ekkorra az összes európai szocia-
lista országot elérte.) Elismerte, hogy a sérült blokknál van még radioaktív
szivárgás, de csökkenő mértékű. A lengyel nagykövet kérdésére közölte, re-
ményeik szerint a szivárgást 10–15 vagy 20 napon belül tudják teljesen meg-
szüntetni. Hangsúlyozta: a légkör szennyezettsége a mostanihoz hasonló volt
a hatvanas évek elején, a földfelszíni nukleáris kísérleti robbantásokat korlá-
tozó szerződés megkötése előtti időszakban. Szedunov azt is közölte, hogy a
baleset utáni első napokban a radioaktív felhő északnyugati irányba mozdult
el, s Lengyelországot is érintette. Május elején dél–délnyugati széljárás ural-
kodott, amely viszont Románia irányába vitte a levegőbe került radioaktív ré-
szecskéket.38
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Magyarországon 1986. április 29-én a rutinszerű ellenőrzés során vett ae-
roszol-minták kis koncentrációban tellur-132, jód-132, jód-131, cézium-134
és cézium-137 izotópokat tartalmaztak. Aznap estétől jelentősen megnöveke-
dett a levegő radioaeroszol- és radiojódgőz-koncentrációja, különösen az or-
szág északi részén. A déli területeken az első napokban kisebb volt a levegő ra-
dioaktív szennyezettsége, később a különbség csökkent. A május 8-án és 9-én
a hazánkon átvonuló hidegfrontot kísérő eső kimosta a levegőből a radioizo-
tópokat. Egyidejűleg lényegesen átalakult az időjárási helyzet, így megszűnt
az erőműtől közvetlenül Magyarország felé szállítódó radioizotópok további
utánpótlása, valamint kihullása. Május második felében a levegő radioaktív
szennyezettsége a korábbi, néhány mBq/m3-es koncentrációszintre csökkent.

A talajfelszín radioaktív szennyezettsége az ország északi felében (így
Budapesten is) április 29-én az esti órákban az esőzés hatására növekedni kez-
dett, a maximális érték 200–250 kBq/m2, Budapesten 100–130 kBq/m2 volt.39

Az ország többi részén – főleg Csongrád, Somogy és Zala megyében – május
2–9. között lépett fel kisebb mérvű kicsapódás. A talajfelszín szennyezettsége
ezután sehol sem növekedett, és május 15-ig – a radioaktív bomlás ütemében
– 3–50 kBq/m2-re csökkent az ország területén. A talajfelszínre kihullott ra-
dioaktív szennyeződés által egy méter magasságban létrehozott maximális dó-
zisteljesítmény40 Budapest területén május 1-jén 350 nGy/h volt, majd a ra-
dioaktív bomlás révén május 15-ig egyharmadára csökkent. A felszíni vizek
aktivitás-koncentrációja 10 és 100 Bq/liter között mozgott, a maximum 250
Bq/l volt. Május 17-e után 6 Bq/l-nél nagyobb érték sehol sem jelentkezett. A
Balaton vizének aktivitása 7,7 Bq/l-ról 1 Bq/l-re csökkent.

A mélyfúrású kutakból származó
ivóvízben nem lehetett radioaktív
szennyezettséget kimutatni. A felszíni
vízkivételezésű és parti szűrésű kutak-
ból származó ivóvíz legnagyobb aktivi-
tás-koncentrációja 2–9 Bq/l volt. A
jód-131 koncentrációja a tejben május
12–18. között érte el a maximális érté-
két: a nyers tejben ekkor 2500 Bq/l
körüli aktivitás is előfordult. Az ország
különböző helyeiről származó tej ke-
verésével, illetve az egyes helyeken be-
gyűjtött tej tejporrá való feldolgozásá-
val biztosították, hogy a csomagolt tej
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38 92/RT rejtjeltávirat. 1986. május 4. MOL

XIX-J-1-j TÜK SZU 1986 138. d. 

39 Bq: Becquerel – a radioaktivitás mérté-

ke, 1 Bq aktivitáskor az adott anyagban 1

másodperc alatt egyetlen radioaktív bom-

 lás történik. K = kilo, 103. A mértékegy-

ségek magyarázatánál Aszódi–Szatmáry

(2005) szakkifejezés-jegyzékét használ-

tuk. 

40 Dózisteljesítmény = egységnyi tömegű le-

vegőben időegység alatt elnyelt sugárzási

energia, egysége Gray/h = 1 Joule/kg-óra.

n = nano, 10-9.
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aktivitás-koncentrációja az 50–350 Bq/l közötti elfogadható tartományba
visszaessen. A friss zöldfélék jód-131 és cézium-137 szennyezettsége nedves
súlyra vonatkoztatva néhány kBq/kg volt, de hamarosan egy nagyságrenddel
csökkent. A húsokban, illetve a vadhúsokban viszont megjelent a cézium -
szennye zés, amelynek csökkenése hosszabb időt vett igénybe.

A radioaktív szennyezés legnagyobb előfordult értékeit a táblázat foglalja
össze (összehasonlításként feltüntetve a baleset előtti átlagos mérési értéke-
ket és az intézkedést igénylő határértékeket). Az atomerőművi baleset hatá-
sa tehát közelítőleg a természetes háttérsugárzás kilenc hónapi hatásával volt
egyenértékű, és kevesebb volt, mint az 1963 előtti földfelszíni nukleáris fegy-
verkísérletek összegzett hatása.41

A Magyarországon a csernobili baleset előtt mért átlagos radioaktív szennyezés és az 1986. április

29. után mért legmagasabb értékek, valamint az egészségügyi határértékek42
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41 Tájékoztató a csernobili atomerőművi

balesettel kapcsolatos tapasztalatokról és

következtetésekről. 10–14. MOL XIX-

A-25-c 22. d. 

42 Uo. 15.
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Levegő Ivóvíz  Talaj  ÉLELMISZER

összes összes összes Nyers Csomagolt Zöldség

béta béta béta tej tej

Jód-131 tartalom

Bq/m3 Bq/l kBq/m2 Bq/l Bq/l kBq/kg

Baleset

előtti átlagos 0,001 0,1 3,0 — — —

érték

Intézkedést 

igénylő 2500 100 1000–1500 1000 500 10

ideiglenes

határérték

Mért 

maximális 20–22 9 200–250 2600 350 8

értékek
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A MAGYAR HATÓSÁGOK REAGÁLÁSA ÉS A KATASZTRÓFA 
HAZAI KÖVETKEZMÉNYEINEK KEZELÉSE

A Polgári Védelem Országos Parancsnokság (PVOP) törzsparancsnoka, Ber-
ki Mihály vezérőrnagy április 30-i jelentése szerint Finnországban már ápri-
lis 26-án olyan anyagokat azonosítottak, amelyek atomerőművi balesetre és
súlyos zóna-meghibásodásra utaltak. 29-én lengyel hivatalos források meg-
erősítették, hogy a Mazuri-tavak térségében oly mértékben megnövekedett
a jód-131 izotóp mennyisége, hogy a gyermekek és a terhes nők körében el-
rendelték a sugárvédő tabletták kiosztását. 30-án délután Berki Mihály tájé-
koztatta erről a honvédelmi minisztert. Említett jelentésében arra is kitért,
hogy a szokásos alapszinthez képest (másodpercenként 3-4 beütés) a műsze-
rek tíz–húszszoros emelkedést mutatnak (50-60 beütés/sec), ám még ez sem
éri el a hatvanas évek közepén végrehajtott nukleáris robbantások következ-
tében kialakult sugárzásszintet. Arról azonban sem a szovjet polgári védelem,
sem A. I. Gribkov hadseregtábornok (a Varsói Szerződés Egyesített Fegyve-
res Erőinek törzsfőnöke) nem adott tájékoztatást, hogy van-e további kibo-
csátás a baleset helyszínén. A balesetelhárítási bizottság törzse ennek alapján
úgy ítélte meg, hogy fel kell készülni erősebb kibocsátás kivédésére is. A me-
teorológiai előrejelzések alapján ugyanakkor a következő három napban nem
számoltak jelentős mennyiségű sugárzó anyag érkezésével. A Belkereskedel-
mi Minisztérium laboratóriuma megkezdte a Szovjetunióból beérkező élel-
miszerek ellenőrzését is.43

Czinege Lajos egykori honvédelmi
miniszter, 1986 áprilisában miniszter-
elnök-helyettes így idézte fel ezeket az
órákat a Minisztertanács 1986. no vem -
ber 27-i ülésén: „Április 30-án derült
ki a dolog. Már nem akartuk túlragoz-
ni, hogy hivatalosan semmit nem tud-
tunk valóságosan. Lengyel ország ból,
más országokból érkezett a hír. Rög-
tön lehetett érzékelni, hogy nem arról
van szó, mire a mi bizottságunk [ti. az
Atomerőművi Balesetelhárítási Kor-
mánybizottság] alakult. […] Sok medi-
tációra nem volt lehetőség. Gyorsan
kellett cselekedni. Lázár [György] elv-
társnak április 30-án [a] délutáni órák-
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43 Jelentés a Csernobilban történt atom -

erőművi balesetről. 1986. április 30. HM

HIM KI 37/04/63. A nukleáris balese-

teknél nagy valószínűséggel különféle

jódizotópok kerülnek ki a légkörbe,

amelyek sugárzása veszélyes. A jód a

pajzsmirigyben halmozódhat fel (mivel a

pajzsmirigy egyébként is jódtartalmú

hormont, ún. tiroxint termel). A jódtab-

letták szedését bizonyos mértékű sugár-

szennyezés felett azért írják elő, mert a

nem radioaktív jód telíti a szervezetet

jóddal, blokkolva a további jódfelvételt.

Így a szervezetbe esetleg bejutó radioak-

tív jód már nem épül be, hanem a vize-

lettel távozik.
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ban tudtam adni tájékoztatást, hogy nagy baj van, de nem tudtuk, micsoda.
Intézkedni kell. Született olyan döntés, hogy sajátos összetételű operatív cso-
portot kell létrehozni. Ennek meg is van a bázisa. A Paksi Atom erőművi Bi-
zottságnak van egy titkársága és egy szakértői csoportja. A létező titkárságot
és a szakértői csoportból kértünk fel [embereket] a következő napokban a
mindig újabban jelentkező ágazati igényekre, a tudományágakhoz, népgaz-
dasági ágakhoz, és Marjai elvtársat, [hogy] be tudjon kapcsolódni, mert egyéb
gondok jelentkeztek.”44

A Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI), a Paksi Atomerőmű és az Or-
szágos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet a hírek hatására
már folyamatosan figyelte a környezeti ellenőrző rendszerek méréseit. Ápri-
lis 29-től a MÉM RBV Ellenőrző Hálózatánál, 30-tól pedig a Kereskedelmi
Minőségellenőrzési Intézetnél (KERMI) és öt vállalati laboratóriumban is el-
rendelték a rendkívüli mintavételezést. Magyarország felett 29-én észlelték
első ízben a radioaktivitás növekedését a levegőben, majd 30-ra virradóan egy
„erősen felhígult” radioaktív felhő haladt át Salgótarján–Bu da pest–Szom -
bathely irányban. Egy része szétszóródott az ország felett, a többi pedig
Ausztria felé terjedt tovább. 30-án délelőtt a PVOP-nál összeült az Atom -
erőművi Balesetelhárítási Kormánybizottság Operatív Törzse és Műszaki Ta-
nácsa, amely ekkortól Operatív Műszaki Tanácsként intézkedett. (A kor-
mánybizottság összehívását a Honvédelmi Bizottság elnöke nem tartotta
indokoltnak.) A helyzet értékelése nyomán a PVOP törzsparancsnoka foko-
zott készültségbe helyezte a polgári védelem ügyeleti szolgálatát és a minisz-
tériumok polgári védelmi szerveit. Felkérte továbbá az Ipari Minisztériumot,
hogy a felügyelete alá tartozó Biogal Gyógyszerárugyár gyártsa le az egyéni
védelemhez szükséges jódtablettákat.45

Az Országos Atomenergia Bizottság Titkársága április 30-án délelőtt kap-
csolatba lépett a Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának nemzetközi
kapcsolatok főosztályával és – hivatkozással a KGST Atomenergia Békés Cé-
lú Felhasználásával Foglalkozó Együttműködési Állandó Bizottság keretében

elfogadott azon ajánlásra, amely atom -
erőművi kibocsátások esetén a szomszé-
dos országok értesítését szabályozza –
részletesebb tájékoztatást igyekezett
szerezni a helyzet várható alakulásáról.
Nem jártak eredménnyel. A sugárzási
viszonyokra vonatkozó szovjet adatok
csak később, a PVOP útján, illetve azt
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követően álltak rendelkezésre, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
főigazgatójának moszkvai tárgyalásai során megállapodást kötöttek hat mé-
rőállomás létesítéséről a Szovjetunió határán. Az állomások mérési eredmé-
nyeit az érintett országok május 9-től a Nemzetközi Atomenergia Ügynöksé-
gen keresztül kapták meg. A szocialista országok közül a Lengyel or szágban
április 29. és május 3. között mért adatokhoz Ma gyar or szág a NAÜ sajtó-
közleménye útján jutott hozzá. Hiányoztak a külföldi adatok, amelyek segít-
ségével pontosabban lehetett volna prognosztizálni a várható szennyezés
mértékét és irányát. Nem érkezett információ az atomerőművi baleset mű-
szaki részleteiről sem. Erre pedig nagy szükség lett volna a várható sugárzá-
si helyzet előrejelzéséhez, hiszen hatékony óvintézkedések (például jódtab-
letták kiosztása) elsősorban megelőző jelleggel tehetők.46

Az OMSZ Radiometeorológiai Szolgálatának mérőállomásai 24 órás fo-
lyamatos mintavétellel határozták meg a levegőben lebegő részecskék (aero-
szolok) koncentrációját, valamint a felületegységekre (cm2, m2) ülepedő ra-
dioaktív anyag mennyiségét. A szolgálat a riasztás után azonnal megkezdte a
Csernobilból induló légpályák számítását, naponta kétszer megismételve a
műveletet. Az Országos Vízügyi Hivatal április 30-án 14 órától II. fokú víz-
minőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A készültség elrendelésével
egyidejűleg 35 (később 78) mintavételi helyen kezdődött meg az összbéta-ak-
tivitás mérése.47 A mérések kiterjedtek a felszíni vizekre (folyók, tavak) és az
ivóvízhálózatokra. Az Egészségügyi Minisztérium készültségbe helyezte az
Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Ku-
tató Intézet, az OSSKI felügyelete alatt működő Egészségügyi Radiológiai
Mérő és Adatszolgáltató Hálózat 12 állomását és központját. A hálózat ettől
kezdve folyamatosan ellenőrizte a környezeti sugárzást Budapest térségében
és 250 további ponton, a dózisteljesítmény alakulását kiemelt fontosságú te-
rületeken, továbbá a légköri aeroszol, a kiszóródás, a földfelszín, a talaj, az
emberi és állati fogyasztásra szolgáló növények, az ivóvíz, a tej és egyéb élel-
miszerféleségek radioaktivitásának alakulását.

Az Egészségügyi Minisztérium ugyancsak április 30-án arról tájékoztatta
a megyei gyógyszertári központokat,
hogy jódkészítmények szedése nem
indokolt. (A vásárlói igényeket azon-
ban a patikák nem utasíthatták el, a ké-
szítményt kérésre tehát ki kellett adni.
A helyes adagolásról tájékoztatták a
vásárlót.)
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van: alfa-, béta- és gamma-sugárzás. Az

előbbi kettőnél a bomló atommag más
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A KFKI Atomenergia Kutató Intézetének környezetellenőrző rendszere
folyamatosan regisztrálta a mért értékeket. Szakemberei helikopterrel és
mérőkocsival az ország több részén is végeztek helyszíni méréseket a radio-
aktív szennyezés eloszlásának felderítésére és az emberek belső sugárterhe-
lésének megállapítására. A KFKI gyorstesztet is kidolgozott a tejszállítmá-
nyok ellenőrzésére, és a PVOP számára szoftvert készített a mérési adatok
számítógépes tárolására és rendszerezésére. A mérésekbe bekapcsolódott a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Izotóp Intézete és Atommagkutató
Intézete (ATOMKI), valamint a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Tan-
reaktora is.

A Paksi Atomerőmű Vállalat környezetellenőrző rendszere folyamatosan
részt vett a mérésekben. Ez különösen fontos volt, hiszen ez a rendszer kife-
jezetten az atomerőművi üzemzavarok környezeti hatásainak nyomon köve-
tésére létesült. Folyamatosan mérték a levegő aeroszol izotóp-összetételét, a
jódgőzöket, a száraz és nedves kiszóródást, a talaj felületi szennyezettségét, a
Duna aktivitás-koncentrációját, a élelmiszerek radioaktív szennyezettségét,
és az atomerőmű több dolgozójánál vizsgálták a pajzsmirigy-aktivitást. 

A MÉM április 30-án az országban egyenletesen elosztott 14 állomásán
megkezdte a talaj- és zöldnövényi minták, valamint a begyűjtött tej fokozott
ellenőrzését.48

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter (belső intézkedés formájá-
ban) elrendelte a begyűjtött tej fokozott ellenőrzését, a nagyobb jódizotóp-
koncentrációjú tej hígítását tiszta tejjel, és a friss vágású húsok ellenőrzését.
Felhívták a lakosság figyelmét, hogy – elsősorban a gyermekek – csak a tej-
ipar által forgalmazott, ellenőrzött tejet fogyasszák, illetve hogy a frissen sze-
dett nagylevelű zöldségeket (spenót, saláta, sóska stb.) fogyasztás előtt több-

ször meg kell mosni.
A gyógyszeripar április 30-án 4,5

millió jódtabletta legyártását kezdte
meg, május 2-án egymillió darabot
Budapest és Pest megye részére, száz-
ezer darabot pedig Nógrád megyébe
szállítottak ki.49

A felszíni vizek radioaktivitása he-
lyenként ötszörösére (Duna), az ivóvi-
zek aktivitása pedig a normál érték
kétszeresére növekedett. A május 3-i
mérések alapján Budapest térségében
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a levegő radioaktív szennyezettsége csökkent, 4-ére virradó éjjel viszont
emelkedett. A Polgári Védelem május 3-án 21.00 órakor Záhonyban és Hi-
dasnémetiben megkezdte a vasúti és közúti járművek szennyezettségének
szúrópróbaszerű ellenőrzését . Május 4-én hétszáz vasúti kocsit ellenőriztek,
a radioaktív szennyezettség csupán egy kálisót szállító kocsinál haladta meg
az elfogadható mértéket, ezt a kocsi visszafordították a Szovjetunióba.50

A mérési adatok alapján a MÉM május 2-án Borsod-Abaúj-Zemplén,
Győr-Sopron, Heves, Komárom, Nógrád és Pest megyében elrendelte a
nagyüzemi tejelő tehénállomány legeltetési és zöldetetési tilalmát, majd – a
szennyezettség növekedése miatt – május 4-én Csongrád és Baranya, május
6-án pedig Zala és Vas megyére is kiterjesztette. Ezzel párhuzamosan a
MÉM a megyei tanácsok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek bevonásá-
val felmérette a tartalék takarmánykészleteket, és intézkedett a helyenként
fellépő takarmányhiány átcsoportosításokkal történő pótlására.51

Az MSZMP Politikai Bizottsága május 6-i ülésén meghallgatta és tudo-
másul vette a KB Gazdaságpolitikai Osztályának tájékoztatóját, amely a két
nappal később a kormány elé kerülő jelentés rövid összefoglalásának tekint-
hető.52

A Minisztertanács május 8-i ülésén tűzte napirendre a balesetről és annak
hazai következményeiről szóló jelentést. Elsőként Marjai József miniszterel-
nök-helyettes ismertette a Minisztertanács tagjaival az aktuális mérési ered-
ményeket. Ezek arra utaltak, hogy a radioaktív szennyezésnek ugyan már
nincs utánpótlása a baleset helyszínéről, de a változékony légmozgások
Olaszország felől visszahoztak enyhén szennyezett felhőket. A szennyezés
mértéke ezzel együtt kismértékben csökkent. Az elhárítási munkák kapcsán a
miniszterelnök-helyettes azt emelte ki, hogy a hatóságok a mérés és ellenőr-
zés további kiterjesztésére és javítására koncentrálnak. Hangsúlyozta, hogy a
tejgazdálkodást kiemelt figyelemmel követték, így a forgalomba kerülő tej –
kivéve a kistermelők saját fogyasztását –
mindenféle veszélytől mentes. Ehhez a
legeltetési tilalmat a korábbi nyolcról
tíz megyére ki kellett terjeszteni. A la-
kosság védelme érdekében vég zett
„nagyon igényes vizsgálat és elemzés”
alapján azt állította, hogy nem szük sé-
gesek további óvintézkedések. A Szov jet-
unió területén, Kijevben és környékén
dolgozó magyar állampolgárokat, a
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katonai és polgári tanintézetekben tanuló hallgatókat, valamint a Cser novsz -
kij nevű ukrajnai városban szállodaépítkezésen dolgozó magyar munkásokat –
a szovjet mérési adatok alapján – biztonságban tudták, szervezett hazatelepí-
tésüket nem javasolták. A csernobili kárelhárítás segítésére Magyarország fő-
ként műszereket ajánlott fel, amelyeket repülőgépen ki is szállítottak. 

Lázár György miniszterelnök azt emelte ki, hogy Magyarországon nem
alakult ki pánikhangulat, ami „annak köszönhető, hogy az illetékes elvtársak
azonnal akcióba léptek, és azóta is késedelem nélkül intézkedések születnek
a felmerülő ügyekben”. Javasolta, hogy a szerencsétlenség következményei-
nek felszámolása után készüljön jelentés a Minisztertanács részére, amely ösz-
szegyűjti a hazai tapasztalatokat és a nemzetközi tanulságokat egyaránt. 

Tétényi Pál, az OMFB elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egész -
ségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája által kiadott ada-
tok szerint a tejben megengedhető radioaktív jódmennyiség kétszer akkora,
mint a Magyarországon kialakult érték. 

Kapolyi László ipari miniszter sürgette, hogy „alkalmas időpontban a köz-
vélemény kapjon tájékoztatást arról, hogy a Paksi Atomerőmű mennyiben
különbözik a csernobili atomerőműtől”. Emlékeztetett rá, hogy az erőmű
építésekor volt egy polgári védelmi gyakorlat, amely éppen az olyan típusú
szerencsétlenség elhárítását célozta, mint amilyen most Csernobilban bekö-
vetkezett.

Mórocz Lajos altábornagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár tájé-
koztatta a kormányt a magyar és a szovjet vezérkari főnök megállapodásáról,
miszerint Moszkva mindennap információt ad Csernobil térségéből, valamint
a Szovjetunió nyugati határszélénél mért sugárzás mértékéről.

A Minisztertanács tudomásul vette a beterjesztett jelentést, és további kü-
lön intézkedéseket nem tartott szükségesnek.53

Május 8-tól további tíz mérőállomás kezdte meg a tejminták monitorozá-
sát a hazai tejipari üzemekben. A Tejipari Vállalatok Trösztje a radiológiai
mérések eredményei alapján legnagyobb szennyezettséget mutató területek-
ről elszállította a nyers tejet (ebből tejport és hosszú gyártási idejű terméke-
ket készítettek), a lakosság ellátását pedig más megyékből biztosította. Május
12-én Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Komárom, majd
14-én Nógrád, Pest, Győr-Sopron, Vas és Zala megyében fel lehetett oldani

a legeltetési tilalmat. Ezután az érin-
tett megyék tejvizsgálati eredményei-
ben kismértékű emelkedés, majd né-
hány napon belül folyamatos csök kenés

208

53 848. jegyzőkönyv a Minisztertanács 1986.

évi május hó 8-i üléséről. MOL XIX-A-

83-a 698. d.

G
E

R
M

U
SK

A
P

Á
L

Évkönyv XVII. 2010

06_GPali.qxp:evkonyv2008  2/26/11  8:17 PM  Oldal 208



volt tapasztalható. Május 5-től a húsban megjelenő szennyezettség nyomon
követésére munkába állt az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt négy területi
mérőállomása.

A MÉM május 5. és 12. között a talaj-, a zöldnövényi- és a tejminták
elemzésére további négy mérőállomást állított fel, amelyek bekapcsolódtak a
belföldi forgalomba kerülő zöldség, gyümölcs, illetve élelmiszeripari termé-
kek, valamint az élelmiszerexport és -import radiológiai ellenőrzésébe.

Április 29. és május 18. között a MÉM hálózata 8 950 talaj-, növény-, tej-,
hús- és egyéb élelmiszerminta vizsgálatát, értékelését végezte el. Ebből 2700
helyszíni gyorsteszt, 6250 pedig laboratóriumi elemzés volt. A laboratóriumi
vizsgálatok során mérték az összes béta-aktivitást a jód, a cézium és a stron-
cium izotóphányadának megállapítására, továbbá 440 minta teljes izotóp -
összetétel-mérését is elvégezték. A Belkereskedelmi RBV Ellenőrző Hálózat
tizennégy mérőállomással és tizenöt laborgépkocsival mintegy négyezer mé-
rést végzett az élelmiszer- és vegyiáru-nagykereskedelmi raktárakban tárolt,
az importált élelmiszerek, a kereskedelmi forgalomba kerülő zöldség- és gyü-
mölcsfélék, a vasúti és közúti határátkelőhelyeken áthaladó szállítmányok és
szállítóeszközök sugárszennyezettségét vizsgálva. 

Május 19-e után a tejmintákban a radioaktív jód folyamatos csökkenését
tapasztalták, ugyanakkor egyes húsmintákban kezdetben alacsony, majd nö-
vekvő mértékben megjelentek a cézium- és stronciumizotópok. 

A MÉM hálózatából érkező napi mintegy hetven minta gammaspektro -
metriás vizsgálatát, a jód-131, cézium-134, cézium-137 izotópok mérését a
KFKI, a Paksi Atomerőmű, az MTA Izotóp Intézete, az ATOMKI, a BME
Tanreaktor, az ELTE Természettudományi Kara, a Veszprémi Vegyipari
Egyetem és a Mecseki Ércbányászati Vállalat végezte.54

A magyar élelmiszer- és mezőgazdasági export számára súlyos csapást je-
lentett, hogy az Európai Közös Piac belkereskedelmi miniszterei május 6-án
bejelentették: javasolják a tagországoknak, hogy tiltsák meg mindenfajta friss
élelmiszer behozatalát a Szovjetunió-
ból, Magyarországról, Csehszlo vá kiá -
ból, Lengyelországból, Romániából és
Bulgáriából.55 A folyamatos magyar
adatszolgáltatásnak és a kedvező mérési
eredményeknek köszönhetően Auszt -
ria május 22-én feloldotta a korábbi
importkorlátozásokat Magyar ország -
gal szemben, és áttért a szállítmányok
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szúrópróbaszerű ellenőrzésére.56 A Közös Piac – egyebek mellett Magyar or -
szág kooperatív hozzáállását és korrekt adatszolgáltatását értékelve – május
26-tól megszüntette az egyes országokra vonatkozó importtilalmat, és az
egyes szállítmányok behozatalának engedélyezését a radioaktív szennyezés
minimális mértékéhez kötötte.57 A korlátozások miatt május hónapban egye-
bek mellett tízezer vágómarha maradt Magyarországon, vágott nyúlból 100–
200 ezer db/hét volt az exportkiesés, és erősen visszaesett a baromfi-, illetve
a vágójuh-export is. Az exportkiesés csak május végéig mintegy 12 millió dol-
lár kárt okozott a hazai termelőknek.58

Az Országos Atomenergia Bizottság Irodája 1986. júniusi jelentésében
összegezte a baleset és a hazai következmények tapasztalatait. A közvetlen
kárelhárításon túl számos további feladatot is megfogalmazott. Szükségesnek
ítélte az OMSZ-mérőállomások számának növelését és radiojód-mintavevő
mérőberendezésekkel való bővítésüket. Általában fejlesztendőnek tekintette
a hazai nukleáris mérési kapacitást, hogy a mérőhálózatokat felkészítsék
nagyszámú minta gyors elemzésére, megszervezzék a minták és a mérési ada-
tok forgalmát, javasolta, hogy az egyetemeket és a kutatóintézeteket erőtel-
jesebben vonják be az ellenőrző munkába. Felülvizsgálandónak nevezték az
atomenergiáról szóló 1980. évi i. törvény végrehajtására kiadott i2/1980. (iv.
5.) Mt. sz. rendeletet az atomerőművek biztonságával kapcsolatos hatósági
feladatok szabályozásának szempontjából. Az OAB szorgalmazta, hogy az
Atomerőművi Balesetelhárítási Kormánybizottság hatáskörét terjesszék ki a
szomszédos országok esetleges atomerőművi baleseteiből eredő hazai ve-
szélyhelyzetekre, valamint minden nukleáris létesítménnyel és a kiégett nuk-

leáris üzemanyag szállításával kapcso-
latos baleset-elhárítási tevékenységre.
A csernobili balesetből levonható ta-
nulságok alapján szükségesnek tartot-
ta, hogy a Paksi Atomerőmű kialakí-
tását, személyzetének képzettségét,
üzemviteli és üzemzavari utasításrend-
szerét felülvizsgálják.59

1986 júliusától a rendkívüli intéz-
kedések többségét meg lehetett szün-
tetni, csak az élelmiszer- és mező-
gazdasági exportban maradtak fenn
különféle ellenőrzési rendszerek. A
nukleáris biztonság erősítését célzó
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56 Magyar Népköztársaság Nagykövetsége,

Bécs. Nagykövetségünk lépései a cser-

nobili atomerőmű-balesettel összefüg-

gésben. 1986. május 22. Uo.

57 Külügyminisztérium V. Területi Főosz-

tály. Feljegyzés dr. Német József brüsz-

szeli nagykövetünk telefonjelentéséről.

1986. május 23. Uo.

58 Tájékoztató a csernobili atomerőművi

balesettel kapcsolatos tapasztalatokról és

következtetésekről. 17–20. MOL XIX-

A-25-c 22. d.

59 Uo. 25–32. 
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különféle nemzetközi lépések és egyezmények 1986 nyarának végén, őszén
születtek meg – ezekről a következő fejezetben részletesen lesz szó.

A Minisztertanács 1986. november 27-én tűzte ismét napirendre a hazai
kárelhárítás és a baleset általános tapasztalatainak tárgyalását. Az eredeti je-
lentés azonban vagy nem került a jegyzőkönyvhöz, vagy a levéltárban lezárt
borítékkal hozzáférhetetlenné tett minősített iratok között található. Tartal-
mát így csak az MSZMP Politikai Bizottsága számára készült összefoglalóból
ismerhetjük meg. A jelentés szervezeti átalakítási javaslataira csak a kor-
mányülésen elhangzottakból következtethetünk, az összefoglaló ezeket nem
említi meg.

Az összefoglaló két szakaszra osztotta a csernobili reaktorbaleset hazai
következményeinek kezelését: április 26. és május 31. között a közvetlen ve-
szélyelhárítás volt napirenden, ezt követően egyfajta „utókezelés” folyt, ami-
kor folytatni kellett az élelmiszerek radioaktivitásának mérését. 1986 no vem-
berében még mindig kétszáz szakember gyűjtött és vizsgált mintákat ötven
mérőállomáson és laboratóriumban. Az év végére többé-kevésbé számszerű-
síteni lehetett a Magyarországot ért anyagi károkat is. A mezőgazdaság és az
élelmiszeripar veszteségét mintegy 850 millió forintra becsülték, ebből a le -
geltetési tilalom miatt keletkezett károk, a takarmányozási többletköltségek,
valamint a kiesett tejtermelés 62 millió, a kertészeti termékek forgalmazása
során keletkezett veszteség 140 millió, az élőállat és az állati termékek ex-
portjának korlátozása miatt bejelentett kár pedig 633 millió forintra rúgott.
A kieső villamosenergia-importot 500 millió kWh-ra becsülték, ennek pót-
lása 76 millió forint többletkiadást jelentett. A közúti és vasúti szállítások le-
maradásából, a szerelvények állásából és a kocsik sugármentesítéséből eredő
költségeket nem tudták számszerűsíteni, a Hungarocamionnál a fuvarok el-
maradása mintegy 45–50 millió forint bevételkiesést okozott. A külföldi tu-
ristacsoportok utazásainak lemondása mintegy hárommillió USA-dollár ki-
esésével járt az idegenforgalomban. A szocialista relációjú magyar kivitelt az
esemény alig befolyásolta. A ténylegesen kimutatható veszteséget mindent
összevéve hárommilliárd forintra becsülte a jelentés.

A hazai hatóságok összességében úgy ítélték meg, hogy a csernobili bal-
eset következtében hazánkban nem
alakult ki olyan mértékű sugárszeny-
nyeződés, amely a lakosság egészségi
állapotát károsan befolyásolta volna.60

A kormányülésen több miniszter
érdeklődött aziránt, hogy más orszá-
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60 Tájékoztató a Politikai Bizottság tagjai

részére a Minisztertanács 1986. novem-

ber 27-i (soron kívüli) üléséről. D. n.

MOL XIX-A-83-a 715. d. 863. ül. 92–
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gok milyen módon kezelték a válságot. Marjai József miniszterelnök-helyet-
tes tudomása szerint a Szovjetunióban és Lengyelországban külön kormány-
bizottság alakult a következmények kezelésre. Tétényi Pál OMFB-elnök fel-
tétlenül indokoltnak nevezte a baleset-elhárítási rendszer áttekintését, és
szerencsésebbnek tartotta volna, ha április végén szabályszerűen összehívják
az Atomerőművi Balesetelhárítási Kormánybizottságot. Váncsa Jenő mező-
gazdasági miniszter arra emlékeztetett, hogy az élelmiszerexportban alig
csökkennek a gondok, a nemzetközi piacon ugyanis mérés nélkül már nem
vesznek át árut; az erre való felkészülés viszont vontatottan halad. Kárpáti
Ferenc honvédelmi miniszter tanulmányozandónak vélte a szovjet katonai ta-
pasztalatokat, amelyek egy hasonló volumenű katasztrófa esetén mintául szol-
gálhatnak. Kisebb vita bontakozott ki arról, szükség van-e valamilyen új ka-
tasztrófa-elhárítási szervezet felállítására. Kapolyi László ipari miniszter és
Lázár György miniszterelnök ezt feleslegesnek tartotta, mert a „rendkívüli
események méretei, hatásai jelentős különbségeket mutatnak, már csak emi-
att is eltérő kezelést igényelnek”. A kormány ezért a benyújtott előterjesztés
felülvizsgálatát kérte Czinege Lajostól.61

December 18-án röviden ismét foglalkozott a kérdéssel a Minisztertanács,
és különösebb vita nélkül véglegesítette a határozatot (2023/1986. /xii.28./
Mt. számon kiadva, végrehajtásáról lásd alább bővebben).62

Az április 28-i rövid rádióhír és a 29-i lakonikus tudósítások alapján úgy
tűnhetett, hogy a nukleáris baleset biztos messzeségben történt, legfeljebb
Skandináviát fenyegetheti. A különféle nemzetközi mérések és a futótűzként
terjedő hírek csak 29–30-ra tették világossá a politikai és katonai vezetés szá-
mára is, hogy szinte egész Európa veszélyeztetett, de különösen veszélyezte-
tettek a Szovjetunióval szomszédos államok.

A budapesti olasz nagykövetség titkársága április 30-án a Polgári Védelem
ügyeletének telefonszámát kérte a Ma-
gyar Néphadsereg Vezérkari Főnöksé-
ge Külügyi Osztályától. Indoklásként a
hívó azt mondta, hogy a nagykövet a
szovjetunióbeli reaktorkatasztrófa kap-
csán a magyarországi sugárhelyzetről
kíván felvilágosítást kérni. Vezetői
utasítására azt közölték vele, hogy fel-
világosításért a szovjet nagykövetség-
hez kell fordulniuk, mivel a katasztró-
fa a Szovjetunióban történt.63
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61 863. jegyzőkönyv a Minisztertanács

1986. évi november 27-i (soron kívüli)

üléséről. MOL XIX-A-83-a 715. d. 

62 865. jegyzőkönyv a Minisztertanács

1986. évi december 18-i üléséről. MOL

XIX-A-83-a 717. d. 

63 Az eset a BM III/IV. (katonai elhárító)

csoportfőnökség információi alapján be-

került az 1986. május 4-i Napi Operatív

Információs Jelentésbe. Müller (2007). 
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Április végén, május elején a Külügyminisztériumban egymásnak adták a
kilincset a különböző rangú nyugati diplomaták, akik vagy saját országuk ra-
dioaktivitás-mérési adatait kívánták ismertetni a magyar féllel, vagy újabb
magyarországi mérési adatokra voltak kíváncsiak. Az iratokból egyértelmű,
hogy a Külügyminisztérium május 1-jétől rendszeresen tájékoztatta számos
nyugat-európai ország és az Egyesült Államok budapesti képviseletét, részle-
tes adatsorokat bocsátva rendelkezésükre.64

Május 2-án 16 nyugat-európai magyar külképviselet kapott utasítást, hogy
az előző nap Magyarországon mért adatokról a fogadó ország illetékes ható-
ságait tájékoztassa. Május 5-től a Külügyminisztérium utasításának megfele-
lően vezetőik tájékoztatták a helyi sajtót, az idegenforgalmi irodákat és egész -
ségügyi szervezeteket. Május 1-jétől részletes tájékoztatókat kapott a hazai
szennyezettségi helyzetről a WHO Európai Regionális Irodája, majd május
közepétől a tengerentúli fontos kereskedelmi partnerek is. A külföldnek szó-
ló tájékoztatókat mindvégig az Operatív Műszaki Bizottság állította össze,
amely a belföldi tájékoztatásra is naponta állított össze közleményt, ám ezek –
az OAB megfogalmazása szerint – „az engedélyezés és kiadás során soroza-
tosan többlépcsős módosításra kerültek, vesztettek tartalmukból”. Az OAB
azt is nehezményezte, hogy a dózisfogalmak és dózisegységek sokrétűsége és
az SI-mértékegységek, illetve a régi mértékegységek párhuzamos használata
időnként zavart okozott. „Jobb lett volna a tényleges mérési adatokat közzé-
tenni, amelyeket egyébként külföldre is megadtunk, mert így végül saját
lakosságunk kevesebb információt kapott, mint egyes külföldi szervek. A tá-
jékoztatásban jobban támaszkodni kellett volna szemléletes ábrákra, diagra-
mokra és közérthető összehasonlító számadatokra.” Az OAB a továbbiakban
„őszintébb, nyíltabb tájékoztatást” tartott szükségesnek.65

A magyar közvélemény informálásának hiányosságait tehát zárt körben már
1986 júliusában bírálták a szakmai szervezetek. A lakosság azonban súlyos in-
formációhiányban szenvedett, félinformációk és rémhírek terjedtek. Nem
véletlen, hogy a baleset 20. évforduló-
jára időzített cikkek egyike is „Cser -
nobil: a kádári tájékoztatáspolitika csődje”
címmel jelent meg. Szerzője szerint a
hazai tájékoztatást „tétovázás, alakos-
kodás, összevisszaság jellemezte”, a
magyar párt- és állami vezetés még az
akkor hatályos sajtótörvényben előírt
kötelezettségeit sem teljesítette.66
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64 Lásd részletesen MOL XIX-J-1-k SZU

1986 81. d.

65 Tájékoztató a csernobili atomerőművi

balesettel kapcsolatos tapasztalatokról és

következtetésekről. 23–24., 28. MOL

XIX-A-25-c 22. d.

66 Balázs Bálint: „Csernobil: a kádári tájé-

koztatáspolitika csődje”. 2006. április 26.
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Szatmáry Zoltán és Aszódi Attila
„bűnös mulasztásnak” nevezte a szo-
 cialista országok vezetőinek titkolózá-
sát, a politikai megfontolások miatti
hiányos és késedelmes tájékoztatást –

teljes joggal. Szatmáry, aki 1986-ban mint a KFKI Atomenergetikai Kutató-
intézetének igazgatóhelyettese maga is részt vett a baleseti kárelhárításban, a
kettős kommunikációra hívja fel a figyelmet: a nyugati országok budapesti
nagykövetségei napi összefoglalókat kaptak a Magyarországon mért adatok-
ról, a hazai sajtónak ellenben csak információmorzsákat juttattak. Mivel a nyu-
gati sajtó többnyire a magyar lapokból tájékozódott, számos téves vagy éppen
eltúlzott adat jelent meg Magyarország szennyezettségéről. A nyugati közvé-
lekedés megváltoztatása érdekében végül 1986. május 21-re Bécsbe sajtótájé-
koztatót hívtak össze, amelynek megtartására Szatmáryt kérték fel. Két dolgot
azonban eleve megtiltottak neki a magyar hatóságok: nem nyilatkozhatott a
Csernobilban történtekről, és nem közölhetett információkat a magyar–szov-
jet kormányközi kommunikációról. (Valójában mindkét ügyről vajmi kevés in-
formációval rendelkezett.) 

Szatmáry húsz év távlatából is leszögezi: teljesen téves volt a magyar veze-
tés ragaszkodása ahhoz a dogmához, miszerint baráti országról csak akkor
hangozhat el bármely hír, ha azt már maga az ország nyilvánosságra hozta. Az-
zal ugyanis, hogy Magyarországot elérték a radioaktív felhők, a baleset és kö-
vetkezményei magyar belüggyé (is) váltak. A dolog további furcsasága, hogy mi-
közben az állami médiában az ismert óvatossággal tálalták a tényeket, a BME
lapja, a Jövő Mérnöke például rendszeresen közölt adatokat és elemzéseket a
hazai sugárszennyezettségi helyzetről. A KFKI, a Műegyetem és más érintett
intézmények hasonlóképpen maradéktalanul tájékoztattak minden hozzájuk
fordulót, előadásokat tartottak stb.67

A BALESET HATÁSA A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 
NUKLEÁRIS BIZTONSÁGRA

A Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának elnöke, A. M. Petroszjanc
a KGST Atomenergia Békés Célú Felhasználásával Foglalkozó Együttmű-
ködési Állandó Bizottság 1986. június 26-i, a lengyelországi Toruńban tar-
tott 50. ülésén adott előzetes tájékoztatást a balesetről a tagországoknak. Kö-
zölte a delegációvezetőkkel, hogy a váratlanul bekövetkezett balesethez
műszaki és emberi hiba egyaránt hozzájárult. Petroszjanc ekkor még csak
becsléseket tudott megosztani a delegációkkal – ezek szerint a sérült 4. blokk
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reaktorában lévő radioaktív anyagok 10 százaléka került a környezetbe.
Hangsúlyozta ugyanakkor: a radioaktív kibocsátásokat „ha nem is nagyon
gyorsan”, de meg tudták szüntetni. Úgy nyilatkozott, hogy a halálos áldoza-
tok száma várhatóan „el fogja érni az 50 főt”. A kármentesítést rendkívüli fel-
adatnak nevezte, az RBMK típusú reaktort pedig változatlanul „perspektivi-
kusnak” ítélte. Elhárította a típushoz kapcsolódó biztonsági filozófiát ért
bírálatokat is: „Egyesek a nagyméretű, vastag falú reaktortartály hiányát ked-
vezőtlennek tartják, mások ezt előnyként ítélik meg, mert az intenzív sugár-
zásnak kitett reaktortartály anyagának elridegedése az ilyen típusú atomerő-
művek üzemi élettartamát 30-40 évre korlátozza. A containment hiányát is
hibának tartják egyesek, de a robbanás következtében az is megsérült volna,
és lényegében nem módosította volna a helyzetet.” 

Fontosnak ítélte ugyanakkor a szemléletbeli váltást: „Nem szabad meg-
engedni, hogy az atomerőművek üzemeltetésének speciális követelményeiről
megfeledkezzenek [a szovjet hatóságok], és alárendeljék azokat az energia-
rendszer pillanatnyi igényeinek. Az Energetikai Minisztérium már úgy ke-
zelte ilyen szempontból az atomerőműveket, mint a hagyományos erőműve-
ket. Jellemző, hogy az atomerőmű igazgatóját megfosztották prémiumától,
ha nem tett eleget az ilyen jellegű követeléseknek.” Petroszjanc kiemelte,
hogy a baleset okainak felderítésén túl felülvizsgálják a konstrukciót, s lépé-
seket tesznek az üzemviteli fegyelem és az ellenőrzés fokozására is. Jelezte to-
vábbá, hogy a NAÜ augusztusi szakértői tanácskozására a Szovjetunió javas-
latot kíván benyújtani az atomerőművi balesetekkel kapcsolatos gyors
információs rendszer, illetve a NAÜ keretében létrehozandó balesetelhárítá-
si szervezet létrehozására, és ígéretet tett rá, hogy a baleset tanulságait a
KGST atomenergia állandó bizottságában is meg fogják vitatni.68

A baleset körülményeinek tisztázását szolgáló szovjet vizsgálat – mintegy
450 oldal terjedelmű jelentéssel – 1986 augusztusára lezárult. A jelentés tar-
talmazta a csernobili atomerőmű részletes ismertetését, a baleset leírását és
számítógépes modellel végzett elemzését, a következmények felszámolására,
illetve a környezet és a lakosság ellenőrzése érdekében tett intézkedéseket,
valamint a nukleáris biztonság fokozására kialakított ajánlásokat. A jelentést
először a szocialista országok (Bul gá ria, Csehszlovákia, Koreai Népi Demok -
ratikus Köztársaság, Lengyel or szág,
Magyarország, Mongólia, Német De-
mokratikus Köztársaság, Románia és
Vietnam) atomenergia-hivatalainak és
külügyi szerveinek képviselőivel is-
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68 OAB Irodája: Tájékoztató a csernobili

atomerőművi balesetről. 1986. július 7.

Idézetek helye: 2. és 3. MOL XIX-A-25-

c 22. d.
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mertették Moszkvában, augusztus 14-én. A konferencián – amelynek elnöke
Petroszjanc volt – a szovjet fél részletesen beszámolt a vizsgálat eredményé-
ről, amely egyértelműen kimutatta: a tragédiát súlyos üzemviteli és emberi
hibák okozták. Számításaik szerint a megsérült reaktor radioaktív anyagainak
kb. 3,5 százaléka kerülhetett a környezetbe, mintegy 50 megacurie aktivitás-
sal. V. A. Legaszov akadémikus, a Kurcsatov Atomenergia Kutatóintézet
igazgatóhelyettese külön kitért az egyik legtöbb bírálatot kiváltó konstrukciós
kérdésre, a konténment hiányára. Azt állította: számításaik szerint a robbanás
ereje olyan nagy volt, hogy a más típusú erőműveknél épített védőburkolat
„sem akadályozta volna meg a balesetet” (a radioaktív szennyezés kijutását az
erőműből), sőt „a sérült védőburkolat visszahulló részei az atom erőműben to-
vábbi károkat okoztak volna”. Elhárította az életvédelmi intézkedéseket ért
kritikákat is: „A lakosság kitelepítésének egyesek által elkésettnek ítélt idő-
pontját a maguk részéről optimálisnak tartják, mivel addigra az első radioak-
tív kibocsátás felhője részben elvonult, és a kitelepülő lakosság így kisebb su-
gárterhelést kapott.” 

Ugyanakkor a baleset tanulságai alapján felülvizsgálták az RBMK típusú
reaktorok biztonsági előírásait, elrendelték a személyzet továbbképzését, va-
lamint több konstrukciós módosítást is elhatároztak. Bejelentették, hogy
Kijevben Sugárvédelmi Központ létesül. Az értekezleten több delegáció is fel-
vetette a szorosabb együttműködés és a rendszeres konzultáció szükségessé-
gét a nukleáris biztonság, az üzemvitel és az üzemzavarok kezelésének téma-
köré ben. A delegációkkal ismertetett jelentés hetvenoldalas változatát a
Szov jetunió megküldte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, amely
a baleset témáját augusztus 25–29-i értekezletén kívánta napirendre venni.69

A közép-kelet-európai térségben ezzel párhuzamosan különféle bizalom-
erősítő és a kölcsönös kooperációt célzó tárgyalások zajlottak. 1986. szeptem-
ber 8–10. között például magyar–osztrák tárgyalások folytak Budapesten a
nukleáris létesítmények környezeti sugárvédelmével kapcsolatos kétoldalú
egyezmény megkötése érdekében. Az osztrák delegáció 9-én látogatást tett a

Paksi Atomerőműben is, és a tárgyalá-
sok első fordulója kölcsönös egyetér-
tésben zárult. A felek leszögezték, hogy
az egyezménynek rögzítenie kell nem-
csak a két országban, hanem egy har-
madik országban esetleg bekövetkező
baleset esetén szükséges értesítési és
segítségnyújtási kötelezettségeket is.70
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69 OAB. Jelentés a csernobili atomerőművi

balesettel kapcsolatban 1986. augusztus

14-én Moszkvában összehívott értekezlet-

ről. Dátum nélkül. MOL XIX-J-1-j TÜK

SZU 1986 138. d. Az idézetek helye 3. 

70 OAB. Jelentés a nukleáris létesítmények

környezeti sugárvédelmével kapcsola-
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A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 1986. szeptember 24–27. között
soron kívüli közgyűlésen vitatta meg a csernobili baleset nyomán teendő in-
tézkedéseket. A közgyűlés elfogadta a NAÜ főigazgatójának összefoglaló je-
lentését, amely az augusztus 25–29-i bécsi szakértői konferencián előterjesz-
tett részletes és őszinte szovjet tényfeltáró jelentésen alapult. A napirendre
tűzött legfontosabb két okmány a nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyors ér-
tesítésről, illetve a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény tervezete
volt. A közgyűlés mindkét okmányt elfogadta, és szeptember 26-án mintegy
50 delegáció látta el aláírásával a sokoldalú egyezményeket. Az aláírás alkal-
mával a nagyhatalmak nyilatkozatot tettek, hogy a gyors értesítési kötele-
zettséget az egyezményben nem szereplő, esetleg atomfegyverekkel előfor-
duló baleseti helyzetben is vállalják.71

A nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyors értesítésről, illetve segítség-
nyújtásról szóló többoldalú nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásának
kidolgozásával az OAB elnökét bízta meg a 3287/1986. Mt. sz. miniszterta-
nácsi határozat. Az egyezményekben részes államok vállalták, hogy (közvet-
lenül vagy a NAÜ-n keresztül) minden érintett vagy esetleg veszélyeztetett
államot tájékoztatnak minden olyan eseményről, amely polgári vagy katonai
létesítményben vagy tevékenység során történt, és országhatáron túli sugár-
biztonsági következményekkel járhat. A segítségnyújtásról szóló részek alap-
ján a rászoruló országok az aláíró partnerországoktól segítséget kaphattak
(szakértők, felszerelések, orvosi kezelés stb.). Az 1986 decemberében kialakí-
tott ideiglenes eljárásrend szerint magyar részről az illetékes hatóság az
Országos Atomenergia Bizottság. A nukleáris balesetről szóló, külföldről ér-
kező értesítést a Külügyminisztérium a Polgári Védelem Országos Parancs-
nokságának továbbítja, amely ezután az Atomerőművi Balesetelhárítási Kor-
mánybizottság működési szabályzatában leírtak szerint jár el. Hazai nukleáris
baleset esetén a létesítmény üzemeltetője jelenti az eseményt a kormánybi-
zottságnál, illetve az OAB-nál, amelyek aztán megteszik a további lépéseket
a NAÜ felé.72

Az OAB állásfoglalásával összhangban a Minisztertanács a csernobili
atomerőművi baleset hazai következ-
ményeiről szóló 2023/1986. (XII. 28.)
Mt. sz. határozatában – többek között –
előírta az atomenergiáról szóló tör-
vény és a végrehajtására kiadott mi-
nisztertanácsi rendelet felülvizsgálatát
abból a szempontból, hogy „megfele-
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tos magyar–osztrák tárgyalásokról. 1986.

szep tember 15. MOL XIX-A-25-c 22. d.

71 OAB. Jelentés a NAÜ 1986. évi közgyű-

léséről. 1986. október 15. Uo.

72 Ideiglenes eljárásrend. 1986. december.

MOL XIX-A-25-c 18. d.
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lően szabályozták-e az atomerőművek biztonságával kapcsolatos hatósági fel-
adatokat és hatásköröket”. A felülvizsgálat 1987 nyarán zárult le, s az OAB
elnöke – az igazságügyi miniszterrel együttesen – augusztusban nyújtotta be
a Minisztertanácshoz a szükséges módosításokra vonatkozó javaslatokat. Az
OAB álláspontja szerint a hazai jogszabályok alapjában véve megfelelően sza-
bályozzák az atomenergia alkalmazását, de az elnök néhány ponton indo-
koltnak látta a törvény módosítását. Úgy ítélte meg, hogy a törvény hatályát
ki kell terjeszteni a lakosság és a környezet sugárzások elleni védelmére. Eh-
hez pontosítani kellett a hatósági engedélyezési jogkört (a radioaktív anya-
gokkal kapcsolatos egyes tevékenységeket engedélyhez kötve). Bele kellett
foglalni a rendkívüli események folytán szükségessé váló védekezési kötele-
zettséget. A kapcsolódó rendeletben a hatáskörök egyér telműbb megállapí-
tására és a hatósági feladatok pontosabbá tételére, a rendkívüli események be-
következésével összefüggő intézkedési rendszer kiépítésére volt szükség.73

Ugyancsak 1987 nyarán összegezte véleményét az Atomerőművi Baleset-
elhárítási Kormánybizottság a nukleáris figyelő-, jelző- és ellenőrző rendszer
felülvizsgálatáról és fejlesztésének szükségességéről. Jelentése szerint a cser-
nobili atomerőműből felszálló radioaktív felhőket a magyarországi radio -
meteorológiai mérőállomások megfelelően regisztrálták, a Paksi Atomerőmű
környezeti sugárellenőrző rendszere ugyancsak jól működött. A sajátos
atomerőművi szennyeződések meghatározása viszont komoly feladat elé
állította a nukleáris ellenőrző rendszereket, mivel a polgári védelem rbv el-
lenőrző- és adatszolgáltató rendszerében működő radiometeorológiai, ra -
diohidrológiai és élelmiszerbiztonsági mérőállomások, valamint az egészség-
ügyi radiológiai laboratóriumok a nukleáris kísérleti robbantásokból
származó, illetve háborús időszaki sugárszennyeződés meghatározására, el-
lenőrzésére és nyomon követésére voltak felkészítve. Ilyen módon ezek a mű-
szerek és szervezetek a békeidőszaki katasztrófák következményeinek felmé-
résére, nyomon követésére csak átmenetileg és csak szükségszinten feleltek
meg. Külön problémaként jelentkezett a nukleáris ellenőrző műszerek érzé-
kenysége, méréshatára és a laboratóriumi sugárzásmérő műszerek, illetve

módszerek alkalmassága. A polgári vé-
delem nem rendelkezett alacsony mé-
rési tartományban is érzékeny, meg-
bízható sugárzásmérő műszerekkel,
amelyeket a békeidőben esetleg elő-
forduló nukleáris balesetek viszonyai
között is alkalmazni lehetne, ráadásul
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73 OAB elnöke – igazságügy-miniszter.

Elő terjesztés a Minisztertanácshoz, az

atomenergiáról szóló törvény és a végre-

hajtására kiadott minisztertanácsi ren -

de let módosítására. 1987. augusztus 13.

MOL XIX-A-25-c 22. d.
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a hazai műszeripar nem is gyártott ilyeneket. A kormánybizottság ezért átfo-
gó, részletes javaslatot tett a különféle minisztériumi stb. ellenőrző rendsze-
rek fejlesztésére, bővítésére, feladatainak pontosítására. A műszerbeszerzések
és a hálózatbővítés költségét mintegy 360 millió forintra és további 210 ezer
USD importszükségletre becsülte.74 A tervezet, illetve a fejlesztési program
jóváhagyásáról vagy megvalósításáról azonban jelenleg nincs információnk.

TANULSÁGOK

A csernobili balesettel, de különösen annak hosszú távú egészségügyi követ-
kezményeivel és kockázataival kapcsolatban rendkívül sok tévhit és tévképzet
él Magyarországon is. Ezek részben az akkori hiányos tájékoztatásból adód-
nak, részben az „oknyomozó” (bulvár)sajtó által felkapott történeteken ala-
pulnak. A hétköznapi állampolgár szemében a bátortalan és mellébeszélő ha-
zai állami kommunikáció hiteltelenné tette azokat a rendkívüli erőfeszítéseket
is, amelyeket a magyar szakapparátusok tettek a lakosság védelme érdekében.
Igaz, a védőintézkedéseket – vélhetően a pánik elkerülésének jelszavával –
nem is verték nagydobra, így viszont az átlagember emlékezetében a Népsza-
badság és az állami televízió szervilis és semmitmondó megnyilatkozásai rög-
zültek. 

A katasztrófa következtében Magyarországot érő sugárszennyezés akkori
és mai mértékadó vélemények szerint sem haladta meg a hatvanas évek ele-
jén végrehajtott (majd később betiltott) légköri kísérleti atomrobbantások kö-
vetkeztében hazánkat ért szennyeződés mértékét. A magyar hatóságok hig-
gadtan és gyorsan reagáltak, rugalmasan alkalmazkodtak a rendkívüli
helyzethez, és széles körű állami, vállalati, szövetkezeti, akadémiai és felső-
oktatási intézményi együttműködés alakult ki. Összességében elfogadható-
nak tartjuk azt a korabeli végkövetkeztetést, hogy Magyarország lakosságát –
a megtett védőintézkedéseknek köszönhetően – nem érte károsodás. A köz-
vetlen és közvetett anyagi kár, valamint az elmaradt haszon ugyanakkor tete-
mes volt. 

A csernobili baleset alapvetően megváltoztatta az atomerőművekhez és
a nukleáris iparhoz való hozzáállást,
csak úgy, mint a biztonsági filozófiákat.
1986–87 óta számos nemzetközi és
nemzeti szintű ellenőrző szervezet mo-
nitorozza folyamatosan a különféle nuk-
 leáris létesítményeket, és követi nyo-
mon a biztonsági követelmények be-
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74 Atomerőművi Balesetelhárítási Kor-

mánybizottság. Jelentés a nukleáris fi-

gyelő-, jelző- és ellenőrző rendszer fe-

lülvizsgálatáról, tervezett fejlesztéséről

(tervezet). 1987. július. MOL XIX-A-

25-c 28. d.
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tartását a fűtőanyag gyártásától a kiégett fűtőelemek elhelyezéséig. Emberi,
szakmai hibák, figyelmetlenségek, fegyelmezetlenségek soha nem zárhatók ki
teljesen, a különféle ellenőrző rendszerekkel és technológiákkal azonban a
kockázat elfogadható szintre csökkenthető.
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