
A SZLOVÁKIAI MOHI TELEPÜLÉS MELLETT FOLYÉKONY RADIOAKTÍV HULLADÉKOT 

FELDOLGOZÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSE 

– VÉLEMÉNYEZHETŐ AZ ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ  
  

2012. november 23. 

 

Megkezdődött a Mohi település mellé tervezett folyékony radioaktív hulladékot 

feldolgozó üzem létesítésének előzetes környezeti vizsgálati eljárása Szlovákiában. A 

civil szervezetek és a lakosság 2012. december 14-ig küldhetik el véleményüket a 

tervezett szlovák beruházással kapcsolatban. Az észrevételeket a 1055 Budapest, 

Kossuth tér 11. címre, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési 

Főosztályának kell címezni, illetve az espoo@vm.gov.hu elektronikus címen várja a 

minisztérium.  
 

 

2012. október 25-én hivatalos értesítés érkezett az országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (a 

továbbiakban: espooi egyezmény) szlovák nemzeti kapcsolattartójától, amely szerint a magyar határtól 

mintegy 50 km-re elhelyezkedő Mohi település közelében folyékony radioaktív hulladékot feldolgozó 

üzem létesítését tervezik. Az értesítéshez csatolva megküldték a tervezett beruházás előzetes 

környezeti vizsgálatát szlovák nyelven és a környezeti vizsgálat 50 oldal terjedelmű angol nyelvű 

összefoglalóját. A minisztérium a nyilvánosság tájékoztatása érdekében gondoskodott az összefoglaló 

magyar nyelvre való fordíttatásáról. A dokumentumok a mai naptól kezdve a Vidékfejlesztési 

Minisztérium honlapján elérhetők (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-

miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzekozi-kornyezetvedelmi) 

 

A szlovák környezetvédelmi tárca várja a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációjára 

vonatkozó véleményünket, valamint azt, hogy Magyarország hatásviselő félként részt kíván-e venni az 

espooi egyezmény előírásai szerint lefolytatott szlovák környezeti hatásvizsgálati eljárásban.  

 

A tervezett projekt országhatáron átterjedő hatásait értékelő eljárás szabályait az espooi egyezmény és 

az Európai Parlament és a Tanács egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv előírásai határozzák meg. 

 

A tervezett beruházás hatásterülete hazánkban feltehetően az Észak-dunántúli, valamint a Közép-

Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Fertő-Hanság 

és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területét érintheti. 

 

A szlovák környezetvédelmi tárca várja a civil szervezetek és a lakosság véleményét a tervezett 

beruházás előzetes vizsgálati dokumentációjáról, melyre 21 nap áll rendelkezésre. A dokumentációra 

vonatkozó véleményeket  
 

postán a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály  

(1055 Budapest, Kossuth tér 11.) címére,  
 

illetve 
 

elektronikus levél formájában az espoo@vm.gov.hu címre 
 

2012. december 14-ig beérkezően 
 

lehet megküldeni a magyar környezetvédelemért felelős tárca számára. 
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