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A csernobili atomerőműben történt balesetről, illetve annak magyarországi
következményeiről április 30~tól a tájékoztatás központosítva, a Minisztertanács
Tájékoztatási Hivatalának közvetlen irányításával történik.
1. A balesetről és a Szovjetunióbéli fejleményekről a magyar hírközlő szervek
kizárólag a TASZSZ és más hivatalos szovjet források alapján tájékoztattak. A többi
szocialista ország helyzetéről és a foganatosított intézkedésekről is csak az érintett országok
saját hírügynökségeinek anyagait fogalmaztuk itthon. Április 30. és május 4. között 25
szovjet, illetve más szocialista hírügynökségi anyagot tett közzé a magyar sajtó, televízió,
rádió.
2. A baleset hazai hatásaival kapcsolatos lakossági tájékoztatás alapjául a Polgári
Védelem Országos Parancsnokságának adatai szolgáltak.
A tájékoztatási munka célja az volt, hogy folyamatosan informáljuk a közvéleményt a
magyarországi helyzetről, hangsúlyozzuk, nem keletkeztek egészségre ártalmas körülmények,
és elkerüljük a pánikhangulat kialakulását.
Az MTI naponta egy közleményt adott ki, amelyet ismertettek a napilapok, illetve az
ünnepek alatt folyamatosan közöltek az elektronikus hírközlő szervek. A kialakult helyzet
reális értelmezését segítette, hogy két alkalommal illetékes szakemberek nyilatkozatot adtak
az MTInek, a televíziónak és a rádiónak. A tárgyalt időszakban 5 magyar forrásból származó
közlemény és 2 interjú jelent meg.
3. A magyar közleményeket hírközlő szerveink folyamatosan ismertették a külföldre
irányuló adásokban. Ezen túlmenően további két, csak a külföld tájékoztatását szolgáló
híranyag készült, amely a magyar hivatalos szervek más államoknak és a nemzetközi
szervezeteknek szóló adatszolgáltatási tevékenységét hangsúlyozta.
4. Valamennyi hazai forrásból származó közleményt a Külügyminisztérium útján
eljuttattunk a magyar külképviseletekhez, és biztosítottuk a budapesti külképviseletek
tájékoztatását is.

5. A magyar sajtó az eddig eltelt időszakban fegyelmezett munkájával biztosította
közvéleményünk megfelelő tájékoztatását.
6. Javasoljuk, hogy a tájékoztatás az eddigi gyakorlat szerint folytatódjék. A helyzet
javulásának függvényében fokozatosan csökkenő gyakorisággal célszerű közleményeket
kiadni. Hangsúlyozzuk a helyzet normalizálódásának tendenciáját.
7. A közeli jövőben gondoskodni kell arról, hogy néhány közérthető, de tudományosan
megalapozott összefoglaló publikáció jelenjen meg a reaktorbaleset magyarországi hatásairól.
8. A későbbiek során a sajtó koordináltan foglalkozzék a szocialista országokat 
köztük hazánkat  érintő nyugati korlátozó jellegű intézkedésekkel. Utaljon arra, hogy nyugati
hírközlő szervek több esetben célzatos, a nemzetközi együttműködést nehezítő módon jártak
el.
Budapest, 1986. május 5.
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