
Értesítés szlovák közmeghallgatásról 

 

 

Szlovákia Környezetvédelmi Minisztérium alábbi értesítése szerint a szlovákiai „Bohunice 

közelébe tervezett integrált nukleáris hulladéktároló” beruházás, valamint a „szlovákiai 

Mohiban (Mochovce) található országos kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló 

bővítése és nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésre szolgáló tároló 

megépítése” megnevezésű beruházások közös közmeghallgatása a szlovák nemzeti 

szabályozás szerint, a hazai eljárás keretében 2012. május 23-án, a Bohunicei Atomerőműben 

kerül megtartásra. 

 

 A közmeghallgatáson magyar érintettek (lakosok és környezetvédelmi társadalmi 

szervezetek) is részt vehetnek. Tekintettel azonban arra, hogy a 2012. május 23-ai 

közmeghallgatás nem az Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati 

eljárás keretében tartandó nyilvános fórum, az eseményen magyar tolmácsolás nem 

biztosított. 

 

 

 

Consultation and international public hearing  regarding 

„Report on Radioactive waste Interim Storage in  Jaslovske Bohunice  Environmental 

Impact“ and „Report on National RAW Repository for LLW disposal further construction 

and erection of repository for VLLW at Mochovce Environmental Impact“ 

23-th May 2012 at Jaslovske Bohunice 

Programme 

 

 

Day: 23-th May 2012 

Time: 09,00 – 11,00 h 

 

Topic: Consultation and international public hearing „Report on Radioactive waste Interim 

Storage in  Jaslovske Bohunice  Environmental Impact“ 

 

Programme:  

09,00 – 09,10 – welcome of the meeting´s participants (Mr. Nižňanský and Mr. Mihály) 

09,10 – 09,20 – JAVYS company presentation (Mr. Dobák) 

09,20 – 10,00 – Report on Radioactive waste Interim Storage in  Jaslovske  

  Bohunice  Environmental Impact presentation (Mr. Gerhart, Mrs. Kollárová) 

10,00 – 11,00 – consultation and  comments to the Report hearing (Mr. Dobák) 

 

Participants of consultation and public hearing: representatives of Austrian, Hungarian, 

Czech and Ukrainian side, mayors of Jaslovske Bohunice region injured villagies, mayor of 

Mochovce region and JAVYS company representatives.  



 

Number of participations: cca 50 to 60 

Presentation: in Slovak language with visual presentation in English language  

Moderator: Mr. Dobák 

Translation: into English language  

 

Break for Lunch: 11,30 – 12,30 h 

 

Time: 13,00 – 15,00 h 

 

Topic: Consultation and international public hearing „Report on National RAW Repository 

for LLW disposal further construction and erection of repository for VLLW at Mochovce 

Environmental 

Impact“ 

 

Programme:  

13,00 – 14,00 – Report on National RAW Repository for LLW disposal further construction 

and erection of repository for VLLW at Mochovce Environmental Impact presentation (Mr. 

Baláž, Mr. Gerhart) 

14,00 – 15,00 – consultation and comments to the Report hearing (Mr. Dobák)  

15,00 – 15,10 – closure of the meeting (Mr. Mihály) 

 

Participants of consultation and public hearing: representatives of Austrian, Hungarian, 

Czech and Ukrainian side, mayors of Jaslovske Bohunice region injured villagies, mayor of 

Mochovce region, VUJE company representatives and JAVYS company representatives.  

Number of participations: cca 50 to 60 

Presentation: in Slovak language with visual presentation in English language  

Moderator : Mr. Dobák 

Translation: into English language 

 


