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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez tartozó monitoring
rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése „című, a Svájci - Magyar Együttműködési Program
keretében megvalósuló projekt sajtókonferenciával egybekötött nyitórendezvénye.
A rendezvényen Dr. Rácz András helyettes államtitkár köszöntőjében beszélt a Svájci- Magyar
Együttműködési Program célkitűzéseiről valamint a projekt során megvalósuló eredményeknek
társadalomra gyakorolt hatásairól.
A rendezvényen nyitóbeszédet mondott Jean- François Paroz svájci nagykövet.
A nyitóbeszédeket követően, Pintér Eszter igazgató asszony a Felügyelőség nevében külön köszöntötte a
megjelenteket és kiemelte a projekt legfőbb célját; ami a Felügyelőség illetékességi területén található
legálisan működő és /vagy elhagyott valamint az illegális módon üzemelő hulladéklerakók állapotának,
környezeti kockázatainak feltárása, csökkentésének, felszámolásának, rekultivációjának megtervezéséhez, a
hatósági, tervezői tevékenységhez alapadatok szolgáltatása.
A projekt sikeres lezárása után, a Felügyelőség képessé válik a korszerű követelményeknek megfelelve
minden környezeti elemre kiterjedő monitoring tevékenység ellátására, különböző szennyezőanyag
kibocsátások mérésére. Ezek alapján a Felügyelőség kellően strukturált adatokkal információt tud
szolgáltatni a közérdekű panaszokra, a lakosság, a média valamint a szakma igényeire.

Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban állapodott meg arról, hogy a svájci kormány 1 milliárd svájci
frankkal támogatja a 10 újonnan csatlakozott országot, ebből Magyarország 130 millió 738 ezer frankkal,
mintegy 31 milliárd forinttal részesedik.
A Svájci – Magyar Együttműködési Program két
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A Felügyelőség illetékességi területe egyben az Magyarország központi régióját is magában foglalja. A
beszerzésre kerülő eszközök hozzájárulnak a Budapest, Pest és Nógrád megyékben élő közel 4 millió lakos
életminőségének, életkörülményeinek javításához és annak megőrzéséhez.
A Felügyelőség összességében erre a projektre 5 millió 974 ezer svájci frankot nyert pályázatában, melyből
a svájci támogatás összege 5 millió 78 ezer frank.
A 2014. február 28-án sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkezdődhetett az
eszközök beszerzése, melyek a Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriumába kerülnek elhelyezésre.
Végül, de nem utolsó sorban Hizsnyik Géza a Felügyelőség Laboratóriumának vezetője részletesen
beszámolt a projekt keretében beszerzésre kerülő eszközökről.
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban beszerzett eszközök, az üzembe helyezést és betanítást követően
azonnal használatba kerülnek, ezáltal részt vesznek a Felügyelőségen dolgozó szakemberek napi
munkájában.

A nyitórendezvény keretében bemutatásra került egy mérőautó is, amely a környezet levegő minőségéről
szolgáltat adatokat.

Az autó méri a szállópor PM10 koncentrációját, amely az őszi-téli időszakban kialakuló kedvezőtlen
meteorológiai körülmények miatt fokozott figyelmet igényel, továbbá információt szolgáltat a levegő
szennyező gázkomponenseiről, valamint lehetővé teszi a mintavételi lehetőséget további laboratóriumi
vizsgálatokhoz.
A projekt előrehaladásának üteméről a Svájci Hozzájárulási Iroda
vezetője Max Schnellmann elismerőleg nyilatkozott a bemutató
alkalmával.

