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A 123-AS JELZÉSŰ, ÚZ-VÖLGYÉN ÁTHALADÓ MEGYEI ÚT ASZFALTOZÁSÁNAK 

HASZNOSSÁGA 

 

Hargita Megye Tanácsa 2020-ban elkezdte a tervezési munkálatokat, amelyek a 123-as megyei út Úz-

völgyén áthaladó szakaszának a felújításához szükséges egészen Bákó megye határáig. Valamint szintén 

2020-ban aláírták az útszakasz első részének (7+900 – 7+940) kivitelezésre vonatkozó szerződést is, 

amelynek értéke 35,17 millió lej.  

Az út befejezésének közvetett és közvetlen haszna a térség gazdasági, turisztikai, kulturális, szociális, 

valamint környezetvédelmi szempontból is megmutatkozik.  

Gazdasági szempont:    

 Munkalehetőség: 

Az útszakasz aszfaltozása megkönnyíti a térségben élő lakosság közlekedését, ez a 

munkalehetőségeket is bővíti, hiszen könnyebb és gyorsabb lesz az ingázás, ezáltal elérhetőbbé 

válnak a megyeközpontban lévő munkalehetőségek is.  

 Beruházás: 

A jó infrastruktúra és könnyebb megközelíthetőség népszerűbbé teszi a térségeket a beruházok 

körében. 

 Az aszfaltút révén elérhetőbbé válik a bákói repülőtér, aminek szintén újabb társadalmi, gazdasági 

és turisztikai haszna van.  

Turisztikai szempontok:  

 A jó infrastruktúra fellendíti a turizmust, megnő az érdeklődés a térség iránt. 

 Ennek okán új befektetési lehetőségek, idegenforgalmi és vendéglátó egységek jöhetnek létre. 

 A térség ideális egy hétvégi piknikre, sátrazásra, a szabadban eltölteni egy kis időt, úgy a családosok, 

mint a természetjárók számára és az új aszfaltút által elérhetőbb célpont is lesz. 

Kulturális, szociális szempontok: 

 A temetőben több nemzetiség hősei is nyugszanak. A jobb infrastruktúra lehetőséget ad 

többeknek, hogy tiszteletüket tehessék.  

 Hagyományos jellege megmarad, viszont az érdeklődők számára megtekinthetőbbé, 

megközelíthetőbbé válik.  

 A fiatalok otthon tartása, hazavonzása külföldről, más megyékből. 

Környezetvédelmi szempontok: 

 A szelektív hulladékgyűjtés, szállítás alapfeltétele, hogy egy olyan útvonal legyen, amelyre 

lehetőség van könnyedén eljutni.  

 A természeti erőforrások adottak olyan erőművek kialakítására, amely megújuló energiát 

termelnek és ezeket az elképzeléseket is elősegíti, ha az odajutás kevesebb időt vesz igénybe.  
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HARGITA MEGYE STRATÉGIAI PRIORITÁSAI, CÉLKITŰZÉSEI, AMELYEKET A 123-AS 

JELZÉSŰ ÚZ-VÖLGYÉN ÁTHALADÓ MEGYEI ÚT ASZFALTOZÁSA ELŐSEGíT 

 

Gazdaságfejlesztési stratégia – Hargita 2030 

Stratégiai célok:  

1. Az alapinfrastruktúra bővítése a városi és vidéki környezetben a megye gazdaságfejlesztésének 

támogatása érdekében.  

4. A vidéki területek fejlesztése a városi környezethez képest jelentős gazdasági és társadalmi szakadékok 

csökkentése érdekében.  

Stratégiai prioritások: 

- Integrált hulladékgyűjtési és szállítási rendszer megvalósítása  

- Közúti infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése 
 

Hargita Megye Integrált Idegenforgalmi Stratégiája a 2020–2027-es Időszakra  
Érintett fejlesztési irányvonalak:  

- A természeti és antropikus turisztikai erőforrások elrendezése és kiaknázása 

- A vendégfogadás struktúráinak és a járulékos infrastruktúrának fejlesztés ösztönzése 

Érintett specifikus Célkitűzések: 

- 5: A kulturális, vallási, folklórhagyományok megmentése és újjáélesztése és a történelmi helyszínek 

beillesztése a turisztikai körforgásba, ezáltal fejlesztve a turisztikai látványosságokat. 

- 7: Az életkörülmények javítása a környezet minőségének javítása, valamint a települések szépítése 

révén. 

- 14: A megye versenyképességének és turisztikai vonzerejének megerősítése. 
 

Hargita megye vidékfejlesztési stratégiája 2021-2030 
- Az agrárszektorban meglévő természeti erőforrások körültekintő kezelése az egyes területekre 

jellemzően a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése érdekében, a kis- és félig önellátó 

gazdaságok esetében a bevételek növelése. 

- Az erdőalapnak helyi szinten hozzá kell járulnia a lakosság jövedelmének növeléséhez, ideértve a 

munkahelyteremtést és a faanyag hatékony hasznosítását, illetve az életminőség, a turizmus, az 

egészségügy pozitív kihelyezésével. 

- A vidéki térségek vonzerejének növelése a külföldön vagy az ország más régióiban élő fiatalok számára 

tanulás vagy munka céljából, sajátos szükségleteik azonosításával, ill. támogatási rendszer kialakítása 

az érintettek számára. 

Hargita Megye Kulturális Stratégiája 2021-2030 
Stratégiai programok: 

Kulturális stratégia II-es cél: Az egyházi és vallási kultúra értékteremtő szerepének erősítése. 


