Hargita Megye Tanácsa Elemzőcsoportjának tevékenysége, eredményei
Hargita Megye Tanácsa, a térségi fejlesztéspolitika egyik legmeghatározóbb szereplőjeként, a
rendelkezésre álló fejlesztési eszközei révén a helyi lakosság életminőségének javításán
dolgozik. A különféle fejlesztési programok kidolgozása és eredményes gyakorlatba ültetése, az
erőforrások területi és ágazati újraosztása, azaz a megfelelő fejlesztéspolitikai szerepvállalás ma
már elképzelhetetlen háttérelemzések nélkül. A Hargita Megye Tanácsa által – a megyei
tanácsok közül elsőként – létrehozott elemzőcsoport alapvetően ezt a szakmai döntéselőkészítési feladatot látja el 2012 óta, ugyanakkor tevékenységei között szerepel:
• a makroszintű és helyi társadalmi-gazdasági folyamatok nyomon követése;
• reflektálás a fejlesztéspolitikai folyamatokra;
• az országos politikai történések értelmezése;
• a térségfejlesztés szakmai ismerettárának bővítése;
• a székelyföldi és megyei stratégiák, szakpolitikák kidolgozásának támogatása;
• programok és projektek társadalmi hasznosulásának nyomon követése;
• kreatív műhelyként új fejlesztési programjavaslatok kidolgozása;
• a székelyföldi és megyei érdek artikulálása, lobbianyagok elkészítése.
Az elmúlt négy év során több olyan témakör vizsgálatával foglalkozott az elemzőcsoport, amely
szorosan kapcsolódik Hargita Megye Tanácsa tevékenységéhez, valamint országos szintű témák
vizsgálatával, elemzésével. A regionális átszervezés témáját illetően két tanulmány is készült a
program keretében: a Javaslatcsomag a régióátszervezési és területi-közigazgatási reformmal
kapcsolatban és a Területi megközelítés a programozásban: a siker kulcsa a 2014-2020-as
időszakban Hargita megye számára. A tanulmányok mentén került sor A regionalizáció
küszöbén című konferenciára, amelyen hazai és külföldi szakemberek részvételével vitatták meg
Románia regionális fejlesztésének kérdéseit, s javaslatokat fogalmaztak meg a román
kormánynak.
A tanulmányok és a konferencia következtetései mentén az elemzőcsoport aktívan részt vett a
román kormány és az Európai Bizottság között létrejött partnerségi megállapodás
kidolgozásában, több módosító indítvány készült, kiváltképp a vidékfejlesztést és regionális
fejlesztést, valamint az intergrált területi beruházások eszközének kiterjesztését illetően.
Az elmúlt négy évben több gazdasági jellegű kimutatást is készített az elemzőcsoport,
amelyekben nem a központi statisztikai adatok helyi vonatkozásán volt elsősorban a hangsúly,
hanem azon, hogy a valóságban mi rejlik az adatok mögött. Több ízben bizonyították a csoport
munkatársai, hogy szándékos vagy tudatlan félrevezetés, amikor a központi lapok azt írják, hogy
Hargita és Kovászna megye a legszegényebb, mert itt van a legalacsonyabb fizetés (Az alacsony
1

Hargita megyei bérek margójára). Később Hargita megye már a központi kormányzat
elemzéseiben is a közepesen fejlett megyék kategóriájában jelent meg.
Számos elemzést, jelentést készített az elemzőcsoport Hargita megyére vonatkozóan,
gazdasági, társadalmi, turisztikai, oktatási témakörökben, amelyeknek elsőrendű céljuk, hogy a
döntéshozatal, akár helyi, akár megyei szinten megalapozott adatokon alapuljon, illetve valós
helyzetképet nyújtson bizonyos kérdésekben. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban található
ezek címjegyzéke, a jelentések elérhetők az elemzo.hargitamegye.ro weboldalon.

















Tejtermelés Hargita megyében - http://elemzo.hargitamegye.ro/tejtermeles-hargitamegyeben/
Székelyföldi
statisztikák
http://elemzo.hargitamegye.ro/category/elemzesek/statisztika/statisztikak/
Gazdag megye, szegény megy-e? - http://elemzo.hargitamegye.ro/gazdag-megyeszegeny-megy-e/
Papírgyártás
Székelyföldön
http://elemzo.hargitamegye.ro/papirgyartasszekelyfoldon-jelentes/
Egy
székelyföldi
kulináris
központ
létjogosultságáról
http://elemzo.hargitamegye.ro/egy-szekelyfoldi-kulinaris-kozpont-letjogosultsagarol/
Befektetővonzás Hargita megyébe - http://elemzo.hargitamegye.ro/befektetovonzashargita-megyebe/
A Hargita megyei szakoktatás helyzete - http://elemzo.hargitamegye.ro/a-hargitamegyei-szakoktatas-helyzete/
Középiskolát végzett Hargita megyei diákok helyzete – 2012–2013 http://elemzo.hargitamegye.ro/kozepiskolat-vegzett-diakok-helyzete-2012-2013/
Az
itthoni
vs.
külföldi
hosszúhétvégés
üdülés
költségei
http://elemzo.hargitamegye.ro/az-itthoni-vs-kulfoldi-hosszuhetveges-udules-koltsegei/
Bookin Hargita: a megyei szállásadók jelenléte a nemzetközi szállásközvetítő
portálokon – http://elemzo.hargitamegye.ro/bookin-hargita-a-megyei-szallasadokjelenlete-a-nemzetkozi-szallaskozvetito-portalokon/
A megyei és regionális fakitermelő- és fafeldolgozó ipar helyzete –
http://elemzo.hargitamegye.ro/a-megyei-es-regionalis-fakitermelo-es-fafeldolgozo-iparhelyzete/
A románnyelv-oktatás helyzete Hargita megyében – http://elemzo.hargitamegye.ro/aromannyelv-oktatas-helyzete-hargita-megyeben-2/
Közbeszerzések összehasonlítása Brassó, Hargita és Maros megyében –
http://elemzo.hargitamegye.ro/kozbeszerzesek-osszehasonlitasa/
Járműforgalom a megyei utakon - http://elemzo.hargitamegye.ro/jarmuforgalom-amegyei-utakon-3/
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Medvekérdés
és
vadkárok
Hargita
megyében
–
http://elemzo.hargitamegye.ro/medvekerdes-es-vadkarok-hargita-megyeben/
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház orvosai körében készített felmérés elemzése
–
http://elemzo.hargitamegye.ro/elemzes-a-csikszeredai-megyei-surgossegi-korhazorvosai-koreben-keszitett-felmeresrol/
A kis- és középvállalkozások 2011–2013-as eredményeiről készült tanulmány –
http://elemzo.hargitamegye.ro/a-kis-es-kozepvallalkozasok-2011-2013-aseredmenyeirol-keszult-tanulmany/
Tej-kifli program Hargita megyében – http://elemzo.hargitamegye.ro/tej-kifli-programhargita-megyeben/
Hótalanítás – feltételek és viszonyok – http://elemzo.hargitamegye.ro/hotalanitasfeltetelek-es-viszonyok/
Könyvelt értékek és könyvelők száma Hargita Megye Tanácsa és alárendelt
intézményei esetében – http://elemzo.hargitamegye.ro/konyvelt-ertekek-es-konyvelokszama-hargita-megye-tanacsa-es-alarendelt-intezmenyei-eseteben/
Pályaorientáció-felmérés – A 8. osztályos diákok jövőjét meghatározó pályaorientációs
szolgáltatásokról készül egy felmérés a diákok és a szülők bevonásával. A kérdőívezés
reprezentatív, hiszen a megye minden ide vonatkozó iskolájában történik a felmérés,
magyar és román nyelven egyaránt. Jelenleg a kérdőívek feldolgozása zajlik, amely után
a kiértékelés és az eredmények konzultációja következik.

Hargita megye lakói életében fontos szerepet játszó, de sok esetben nem követett területekre is
kiterjedt az elemzőcsoport tevékenysége, felmérések és közvélemény-kutatások megszervezése
révén. Felmérés készült a román nyelv oktatásának mikéntjéről a diákok és a szülők körében,
amely visszaigazolta azt a tényt, hogy a jelenlegi oktatási formája a hivatalos nyelvnek nem
szolgálja annak elsajátítását. A román–magyar kapcsolatok megítélése a megyei román nyelvű
lakosság körében is felmérés tárgyát képezte, és a válaszok egyértelműen arra utalnak, hogy a
központi politika és a központi sajtó által gerjesztett/fenntartott mesterséges feszültségről van
szó, a hétköznapi emberek szintjén nincsenek ellentétek az etnikai hovatartozásból fakadóan.
Felmérés készült az önkéntes tűzoltók csapatainak felszereltségéről és tevékenységéről, így a
megyei tanács által biztosított pénzügyi támogatást a lehető leghatékonyabban használják fel.
Az elemzőcsoport koordinálta a Fiatalok 2020-ban projekt keretében elkezdett ifjúsági
konzultációt Hargita megye ifjúsági stratégiájának kidolgozása céljából, amelyet 2015.
november 25-én fogadtak el. Ugyanakkor javasolta a Biztos jövő gazdaságfejlesztési program
kiegészítését, amelynek révén az IT-szektor fejlesztése bekerült a megyei gazdaságfejlesztési
prioritások közé. Továbbá feülvizsgálták e programot összegyűjtve azokat a tevékenységeket,
amelyek az egyes ágazatok mentén valósultak meg. A csoport Hargita megye kulturális
stratégiájának módosítását is indítványozta javasolva a kulturális infrastruktúra fejlesztésének
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belefoglalását e stratégiába. Jelenleg a csoport munkatársai Hargita megye általános fejlesztési
stratégiájának kidolgozását koordinálják.
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