
Ambrus László Ecologis Consulting KFT 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

A 2. melléklet 55 számú táblázata (Tabel 55: Administratori/ custozi situri Natura 2000) a 

2014-es helyzetet mutatja be. Az aktuális helyzetet a http://www.anpm.ro/custodii 

honlapon lehet megtekinteni. Vannak változások ... 

 

Korodi Szabolcs Vallum Kft. 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

A stratégiában nem találok olyan fejezeteket, részelet melyek a Hargita Hegység PUZ-ból és 

fejlesztési tervből fakadnának. Nem találom a kőrvonalazódó Csomád-Szent Anna tói 

fejlesztések említését sem. A kerékpár hálózati javaslat csomag nem tartalmazza a turizmus 

csomagot, 1-2 útvonalat leszámítva. Véleményem szerint rengeteg turizmus ösztönző dolog 

hiányzik belőle. Remélem, hogy a viszonylag gyors átnézés miatt nem volt felületes és téves 

a vélemény formálásom. 

 

Barabás Róbert 

1. stratégiai irány - Tartós gazdasági növekedéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 1 - Cresterea economica sustinută: 

Több projektet láttam, ami a turizmus lendítését célozza, hiányoztak azonban a horgászathoz 

kapcsolható projketek. Nem föltétlenül önkormányzati pénzekből kéne megvalósítani, de jó 

lenne új halastavak kialakítása,a hozzá kapcsolható más kikapcsolódást biztosító 

szolgáltatásokkal, illetve a meglévő horgászhelyek jobbítása, bővítése, stb. Vízeink jobb 

kihasználása turisztikai szempontból szerintem mindenképpen benne kellene lennie a 

stratégiában! 

 

Colceri Ioan Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Oltul,, al Judetului Harghita 

3. stratégiai irány - Lakhatóság minőségének javításával kapcsolat észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 3 - Cresterea calitatii locuirii: 

Propun cuprinderea in strategie, legat de aceasta directie, ca si cresterea calitatii locuirii, 

siguranta cetateanului la manifestarile diferitelor tipuri de risc, dotarea pana in anul 2020 cu 

cel putin cu cate o autospeciala de stingere cu apa si spuma a fiecarui Serviciu voluntar 

pentru situatii de uregenta care functioneaza la nivelul UAT, (in acest moment sunt 20 UAT, 

care nu au in dotare). Baza legala O.M.A.I. nr.96 din 2016, Anexa 5 II. Multumim 

 

 



Chindea Gavril Complexul Sportiv National Izvoru Muresului 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

Propunerile dvs. de strategie sunt foarte bune.Daca s-ar si realiza parte din ele ar fi foarte 

bine. Cred că prioritar ar fi dezvoltarea infrastructurii de baza in toate localitatile judetului. 

Lipsa apei, canalizarii, gazului etc. implica automat dezvoltarea si modernizarea altor servicii. 

1. stratégiai irány - Tartós gazdasági növekedéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 1 - Cresterea economica sustinută: 

Legat de dezvoltarea turismului cred ca ar trebui sa punem accent mai mult pe , ce anume 

poate sa faca turistul pentru as putea umple timpul liber, in afara de drumetii prin 

imprejurimi, excursii nu prea are ce sa faca. 

2. stratégiai irány - Közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos észrevételek - Propuneri legate 

de Directia strategică de dezvoltare nr. 2 - Dezvoltarea administratiei publice: 

Profesionalizarea continua a capitalului uman si nu numirea politica in functii cheie ci pe 

baza de examene foarte severe si exigente. 

3. stratégiai irány - Lakhatóság minőségének javításával kapcsolat észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 3 - Cresterea calitatii locuirii: 

Am spus deja ,cred că prioritar ar fi dezvoltarea infrastructurii de baza in toate localitatile 

judetului. Lipsa apei, canalizarii, gazului etc. implica automat dezvoltarea si modernizarea 

altor servicii. 

 

Demeter László Pogány-havas Kistérségi Társulás 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

A természetvédelmi területek meglétében rejlő potenciál kihasználásával többet kellene 

foglalkozzon a stratégia, többek között a hagyományos-öko-bio termékek és biodiverzitás, a 

turizmus és biodiverzitás, kultúra és biodiverzitás kapcsolatával. 

Néhány tartalmi hiba: a mikrovízierőművekkel kapcsolatos ökológiai problémáknál rossz 

hivatkozás van megadva, elsősorban a WWF Románia foglalkozott a témával, a 

hivatkozásban a Greenpeace erdős területekkel foglalkozó dokumentuma van megadva. 

Szakkifejezések használata: fenntartható fejlesztés, fejlődés a tartós fejlesztés helyett, 

életminőség a lakhatási feltételek helyett, protectia mediului a prezervarea mediului helyett. 

1. stratégiai irány - Tartós gazdasági növekedéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 1 - Cresterea economica sustinută: 

a szakirodalom a sustainable economic development vagy growth magyar nyelvű 

megfelelőjeként a fenntartható gazdasági növekedést használja, ebben az esetben is ez 

lenne indokolt 

az 1.1-es fejezetben nem történik utalás a természetvédelem és turizmus kapcsolatára 

az 1.2.1 fejezetben javaslom az ökológiai szempontú modern erdőgazdálkodásra való áttérés 



szorgalmazását 

az 1.2.1 es fejezetben nem jelenik meg a humán erőforrás képzés. Prioritását tekintve az 

elsőrendűek közé sorolnám 

3. stratégiai irány - Lakhatóság minőségének javításával kapcsolat észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 3 - Cresterea calitatii locuirii: 

a cresterea calitatii locuirii helyett javaslom az imbunatatirea calitatii conditiilor de viata a 

populatiei, magyarul pedig az életminőség javítását. a lakhatás minősége nem fedi le a 

környezetvédelmi és termésetvédelmi tematikát, amely ebben a fejezetben van tárgyalva. 

3.4.1 prezervarea mediului helyett javaslom a protectia mediului kifejezést 

ebbe a tevékenységbe javaslom több partner bevonását, elsősorban a természetvédelmi civil 

szervezetekét. a tevékenység indikátoraként a numarul habitatelor naturale helyett javaslom 

a suprafata habitatelor naturale használatát meg kellene jeleníteni itt az élőhelyek mellett a 

kiemelt fontosságú állat és növényfajok védelmével kapcsolatos tevékenységeket is 

ugyanebben a fejezetben javaslom a Natura 2000 és Víz Keretirányelv kompenzációs 

támogatások módszertanának kidolgozását, a kifizetések megkezdésének szorgalmazását 

megyei-regionális szinten 

 

Kibédi Éva-Gyöngyvér Zetelaki Polgármesteri Hivatal 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

Nem veszi komolyan az itt élő, magyar anyanyelven beszélő, népesség küzdelmét amit az 

állam nyelvének elsajátítása érdekében folytat. A nyelvi akadály felszámolása utakat nyitana 

meg az itt élő közösségek életében. Sokkal mélyrehatóbb, jellemzően ennek a közösségnek 

szóló oktatási programokat kell támogatni. Ezzel bátrabbá válna a közösség ami az 

ügyintézéseket, véleménnyilvánításokat illeti.  

A helyzetelemzéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri si sugestii legate de analiza 

diagnostic: 

A fenti megjegyzés ide is illik: ennek a közösségnek az egyik legfontosabb visszahúzó ereje a 

nyelvi gát. Ezt ki kell értékelni és megoldást kell rá találni nekünk. 

1. stratégiai irány - Tartós gazdasági növekedéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 1 - Cresterea economica sustinută: 

A politikai játszmákból származó gazdasági intézkedések megszüntetése nagyban 

hozzájárulna a közösség bizalmának megerősödéséhez a vállalkozások terén. Ilyen 

intézkedések tartják minimálbéren az itteni gazdasági élet szereplőit. 

2. stratégiai irány - Közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos észrevételek - Propuneri legate 

de Directia strategică de dezvoltare nr. 2 - Dezvoltarea administratiei publice: 

A már meglévő pályázatok eredményeinek megtartása és fejlesztése.  

 

 

 



Carmen Kardos Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

Elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita conform HG 

257/2015 şi includerea măsurilor identificate în plan (ce trebuie luate astfel încât nivelul 

poluanţilor să se păstreze sub valorile limită sau, după caz, valorile ţintă, astfel cum sunt ele 

stabilite în anexa nr. 3 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului încojurător) în 

strategia de dezvoltare generală a judeţului Harghita. 

De asemenea vă rugăm să luaţi în considerare observaţiile şi sugestiile enunţate de către 

reprezentanţii APM Harghita care au participat la dezbaterile publice organizate de către 

dumneavoastră. 

 

Csongor Váli 

Általános észrevételek a stratégiával kapcsolatban - Propuneri si sugestii generale legate 

de strategie: 

A környezetvédelmi/tájvédelmi szempontok nem eleg hangsúlyosak a 

dokumentumban.Aktualizált környezetvédelmi stratégia (mint a PLAMHR 2007-

2013)kiegészíti majd az általános fejlesztési stratégiát? Mikor? 

1. stratégiai irány - Tartós gazdasági növekedéssel kapcsolatos észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 1 - Cresterea economica sustinută: 

1.2 -Prioritású cél - Erdőgazdálkodás valamint mezőgazdaság fejlesztése esetében a 

környezetvédelmi/tájvédelmi szempontok kiemelt fontosságúak kellene legyenek.  

1.2.2 - Nem csak az intenzív gazdálkodás, hanem a hagyományos, kis területeken végzett 

(családi)földművelés is fontos, ezt (is) kellene támogatni. 

1.1. - Prioritású cél - különleges tájaink/ biodiverzitás - valós, de kiaknázatlan turisztikai 

potenciál 

3. stratégiai irány - Lakhatóság minőségének javításával kapcsolat észrevételek - Propuneri 

legate de Directia strategică de dezvoltare nr. 3 - Cresterea calitatii locuirii: 

3.4 Prioritású cél - 3.4.1 Környezetvédelmi illetve 3.4.3 Alternatív energia szegmesek 

esetében kiemelt figyelmet kellene kapjanak a táj, hal és élőhely-védelmi 

szempontok(különösképpen mikro vízierőműveknél).  

 


