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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2022. április 2.- 2022. április 4. 

 

Konzultáció helye: 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma: 

Adina Vălean, Szállítás Ügyekért Felelős Európai Biztos számára előterjesztendő 

témák 

A közeljövőben lehetőség nyílik előterjeszteni Adina Vălean, Szállítás Ügyekért 

Felelős Európai Biztos számára azokat a megyénket érintő problémákat, melyek 

kiemelt kihívást jelentenek a térség számára. 

Célunk, hogy a lakosság visszajelzései alapján kapott információknak megfelelően 

terjeszthessük elő azon témákat, melyek a megye lakói szerint a leginkább prioritást 

kell, hogy élvezzenek. 

 

Megadott válaszlehetőségek: 

1. Regionális, kisrepterek fejlesztése 

2. Kevésbé fejlett térségeket is érintsen az autópálya 

3. Vidéki turizmus felkarolása 

4. Vasúthálózat korszerűsítése 

5. Alternatív energiára való méltányos átállással kapcsolatos rés javítása 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/1591503447681764/
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6. Infrastrukturális fejlesztések a megye szétszórtan elhelyezkedő településeinek 

mobilitásának fejlesztése érdekében 

7. Bicikliút hálózatok kialakítása, fejlesztése 

Összegzés:  

A felmérés hét megadott válaszlehetősége közül az infrastrukturális fejlesztések a 

megye szétszórtan elhelyezkedő településeinek mobilitásának fejlesztése érdekében 

válaszra érkezett a legtöbb szavazat. Összesen 115-en tartották kiemelkedően 

fontosnak e témakörnek az előterjesztését az Európai Biztos számára. 

A kiemelt prioritásnak vélt témák rangsorában második helyen a vidéki turizmus 

felkarolása áll. A konzultáció szavazásában résztvevők közül 99-en választották ezt a 

témát. 

Harmadik legfontosabb témának az alternatív energiára való méltányos átállással 

kapcsolatos rés javítása témakört szavazták meg a csoport tagjai, összesen 69 

szavazattal. 

A bicikliút-hálózatok kialakítását és fejlesztését szintén sokan tartják fontosnak, 

hiszen 49 személy szerint ezt a témakört is indokolt lenne az Európai Biztos elé 

terjeszteni. 

Meglepően kevés szavazat érkezett a vasúthálózat korszerűsítésére, mindössze 35-en 

vélik úgy, hogy terítékre kellene kerülnie a témának. 

Ennél is kevesebben tartanák fontosnak megvitatni, hogy a kevésbé fejlett régiókat is 

érintsék az autópályák, mindössze 26 szavazat érkezett erre a témakörre. 

A legkevesebb érdeklődést a regionális kisrepterek fejlesztése iránt tanúsítottak a 

csoport szavazói, hiszen erre a válaszlehetőségre érkezett a legkevesebb voks. 

Összesen 14-én vélekedtek úgy, hogy érdemes lenne ezt a témakört is az Európai 

Biztos elé terjeszteni. 

A konzultációs csoportban megosztott szavazat mellett egy Hargita megyei település 

önkormányzata rangsorolta és küldte el email-ben az általuk lényegesnek tartott 

témaköröket a következő képpen: 

-  Vidéki turizmus felkarolása 

- Szállítással, utazással és alternatív energiára való méltányos átállással kapcsolatos 

rés javítása 
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- Infrastrukturális fejlesztések a megye szétszórtan elhelyezkedő településeinek 

mobilitásának fejlesztése érdekében 

- Bicikliút hálózatok kialakítása, fejlesztése 

 

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  

 
 

 

A szavazóknak köszönjük a válaszokat, a beérkezett igényeknek megfelelően 

rendszeres tájékoztatót tartunk Borboly Csaba hivatalos facebook oldalán, valamint 

instagramon. A már érintett témával kapcsolatos bejelentkezések ugyanitt 

visszanézhetőek.  

 

https://www.facebook.com/borbolycsaba 

https://www.instagram.com/borbolycsaba 

https://www.borbolycsaba.ro  

 

 

 

 

Adina Vălean, Szállítás Ügyekért Felelős 
Európai Biztos számára előterjesztendő 

témák 
 

Infrastruktrális fejltesztések a megye
szétszortan elhelyezkedő
településeinek mobilitásának
fejlesztése érdekében
Vidéki turizmus felkarolása

Alternatív energiára való méltányos
átállással kapcsolatos rés javítása

Bicikliút hálózatok kiépítése és
fejlesztése

Vasúthálózat korszerűsítése

Kevésbé fejlett térségeket is
érintsen autópálya

https://www.facebook.com/borbolycsaba
https://www.instagram.com/borbolycsaba
https://www.borbolycsaba.ro/

