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Mottó: A monitoring rendszer továbbfejlesztése, a környezeti károk kialakulásának
megakadályozása, valamint a lakosság és az élővilág egészségének védelme.

Az Európai Bizottság és Svájc 2006-ban állapodott meg arról, hogy a svájci kormány 1
milliárd svájci frankkal támogatja az Európai Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott 10
országot, amelyből Magyarország 130 millió 738 ezer frankkal, mintegy 31 milliárd forinttal
részesedett.
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Magyarországon a környezeti és gazdasági
fenntartható fejlődés biztosítását.

A Felügyelőség, illetve az időközben egyesülés útján jogutódjává vált Pest Megyei
Kormányhivatal illetékességi területe egyben Magyarország központi régiója. A beszerzésre
került eszközök hozzájárulnak a Budapesten, Pest és Nógrád megyékben élő közel 4 millió
lakos életminőségének, életkörülményeinek javításához és annak megőrzéséhez. Tekintve,
hogy a közép-magyarországi régió korlátozottan részesülhet támogatási forrásokban, a svájci
támogatással megvalósuló projekt különös jelentőséggel bír.

A Felügyelőség összesen 5 974 412 svájci frankot (1 267 113 041 forint) nyert a projekt
megvalósítására, melyből 1 077 046 043 forint svájci támogatás mellett 190 066 998 forintot
a magyar költségvetés biztosított.
A

2014.

február

28-án

sikeresen

lefolytatott

közbeszerzési

eljárás

eredményeként

megkezdődhetett a korszerűsített laboratóriumi és mobil mérőeszközök, illetve új járművek
beszerzése,

melyek

a

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

Mérőközpontjában

kerültek

elhelyezésre. A beszerzett eszközök az üzembe helyezést és betanítást követően azonnal
használatba kerültek, ezáltal részt vesznek a Mérőközpontban dolgozó szakemberek napi
munkájában.
A projekt sikeres lezárása után a Mérőközpont képessé vált a korszerű követelményeknek
megfelelve minden környezeti elemre kiterjedő monitoring tevékenység ellátására, különböző
szennyezőanyag

kibocsátások mérésére.

Ennek

köszönhetően

a

Mérőközpont

kellően

strukturált adatokkal tud információt szolgáltatni a közérdekű panaszokat illetően, továbbá a
lakosság, a média valamint a szakma ide vonatkozó igényeit is ki tudja elégíteni.
A projekt zárórendezvényére 2016. 05. 19-én került sor a Svájci Gazdasági Államtitkárság
(SECO), a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC), a Svájci Hozzájárulás
Magyarországi Hivatala (SCO), a Miniszterelnökség, a Széchenyi Programiroda és a Pest
Megyei Kormányhivatal képviselőinek részvételével.
A projekt teljes lezárására az utolsó, 2016 áprilisában lezajlott eszközszállítás, valamint a
projekt teljes pénzügyi elszámolását követően, 2016. június 30-án kerül sor.
A projekt kezdete: 2011. január 20.
A projekt zárása: 2016. június 30.
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Néhány, a projekt keretében beszerzett, a korszerűsítést szolgáló berendezés:

Mérőautó: 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.

HPLC-MS berendezés: A készülék olyan szerves komponensek meghatározására alkalmas, amelyeket a Környezetvédelmi
Mérőközpont korábban nem tudott vizsgálni. Ilyen komponensek többek között a gyógyszermaradványok, mint pl. a diclofenac is.

Gázkromatográfiás készülék (GC-MS): A készülék szerves mikroszennyezők mérésére alkalmas. Beüzemelésével ezek a
komponensek nagy érzékenységgel, megbízhatóan mérhetők az elvárt méréstartományban.

