
 
 

Projekt Zárórendezvény és Sajtókonferencia 

 

Mottó: A monitoring rendszer továbbfejlesztése, a környezeti károk kialakulásának 

megakadályozása, valamint a lakosság és az élővilág egészségének védelme. 

 

Kormányhivatalunk által 2016. 05. 19-én került megrendezésre a „Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területéhez 

tartozó monitoring rendszer korszerűsítés és mérőeszközök beszerzése” című, az SH/3/10 

számú projekt zárórendezvénye. 

Mivel az esemény egybeesett a Svájci Együttműködési Program Éves Közgyűlésével, így a 

rendezvényen a svájci fél részéről tiszteletét tette Raymund Furrer nagykövet, a Svájci 

Gazdasági Államtitkárság (SECO) Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés vezetője; Jean-

François Paroz, Magyarország svájci nagykövete; Ulrich Stürzinger, a Svájci Fejlesztési és 

Együttműködési Ügynökség (SDC) Új EU Tagállamok Részlegének vezetője; Markus Dürst, a 

Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) Új EU Tagállamok Részlegének 

vezető-helyettese és Max Schnellmann, a Svájci Hozzájárulás Magyarországi Hivatalának 

(SCO) vezetője. 

Az eseményen részt vettek továbbá a projekt kedvezményezettje és végrehajtója, a Pest 

Megyei Kormányhivatal képviselői mellett a Miniszterelnökség, mint a projekt Nemzeti 

Koordinációs Egysége, illetve a közreműködő szerv feladatait ellátó Széchenyi Programiroda 

munkatársai is. 

  



 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályvezető-

helyettese, dr. Cserkúti Szabolcs köszöntőjét követően dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

nyitóbeszédében örömmel számolt be a projekt sikeres teljesüléséről, illetve azon 

komponensek megvalósulásáról, melyek a projekt célkitűzéseiben részletesen szerepeltek.  

 

  

Max Schnellmann, Raymund Furrer, dr. Tarnai Richárd és dr. Cserkúti Szabolcs (balról-jobbra) 

 

 

Ezt követően dr. Cserkúti Szabolcs prezentáció keretében összegezte a projekt során elért 

eredményeket, azok pozitív jövőbeni hatásait a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi Mérőközpontjának munkájára és a lakossági tájékoztatás minőségére. 

 

  

 

Raymund Furrer és Max Schnellmann beszédükben elégedettségüket fejezték ki a projekt 

során fennálló együttműködésről és elismerően nyilatkoztak a programban elért 

eredményekről, továbbá reményüket fejezték ki újabb, a jelenlegihez hasonlóan hatékony 

támogatási programok jövőbeni beindítása iránt. 



 
 

 

Kormánymegbízott úr záróbeszédében újra hangoztatta a program eredményeinek hazánk 

szempontjából kiemelt gazdasági-környezetvédelmi fontosságát, melyet követően még 

egyszer köszönetet mondott a program finanszírozásáért. 

 

   

 

  

 

 

A projekt fizikai lezárása az utolsó, 2016 áprilisában leszállított laboreszközök, járművek, 

azok telepítésével és alkalmazásuk oktatásával megtörtént. A projekt végleges zárására, a 

teljes pénzügyi elszámolást követően, a 2016. év végéig kerül sor. 

 


