
Raport de activitate anul 2012 
2012-es tevékenységi beszámoló 



 

Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală 
management 

Protokolliroda / Biroul de protocol: 
   Saját kiadványok részlege / Compartimentul publicații proprii, 
Monitorozó részleg / Compartimentul monitorizare, 
Rendezvények szervezéséért felelős részleg / Compartimentul de organizare 

evenimente , 
Programok lebonyolításáért felelős részleg / Compartimentul de implementare 

programe; 
Arculati elemekért felelős részleg / Compartimentul de identitate vizuala; 
Nemzetközi kapcsolatok részleg  / Compartimentul relaţii internaţionale; 
Sajtókapcsolatok részleg / Compartimentul relaţii cu mass-media; 
Informatikai menedzsment részleg  / Compartimentul management informatic; 
Székelyföld részleg / Compartimentul Ținutul Secuiesc 
Humánerőforrás részleg / Compartimentul resurse umane; 
Szakmai  továbbképző részleg / Compartimentul de perfecționare profesională; 
Bérezési részleg / Compartimentul salarizare; 
Humánerőforrás és európai projektek részleg / Compartimentul resurse umane 

proiecte Europene: 
Menedzsment részleg / Compartimentul management; 
Iktató és belső szabályozások részlege / Comp. registratură și reglementări interne. 
 

 
 
 
 
 
 
 



• EGTC-társulás Bács-Kiskun megyével / colaborare cu Adunarea Generală a judeţului Bács-Kiskun şi 
din Ungaria în cadrul Grupului European de Cooperare Teritorială 

• Folyamatosan együttműködtünk/ Am colaborat continuu cu:  testvérmegyéinkkel/ județele înfrățite, 
az európai uniós intézményekkel/ instituţiile Uniunii Europene, osztrák és olasz partnerintézményekkel/ 
instituţii partenere din Austria şi Italia,  

Nemzetközi kapcsolatok/Relații internaționale 
 

• Kovács Piroska munkásságának nemzetközi elismerése az Europa Nostra műemlékvédelmi fődíjának 
elnyerésével/ S-a derulat cu succes apelul pentru acordarea premiilor Europa Nostra privind protejarea 
partimoniului cultural doamnei Paraschiva Kovács, câștigând marele premiu.  

• Több mint 30 nemzetközi pályázati lehetőséget ajánlottunk fel Hargita megye érintett 
szakintézményeinek/ Am trimis mai mult de 30 de posibilităţi de parteneriat în proiecte internaţionale 
instituţiilor de specialitate din judeţul Harghita.  
• A Régiók Bizottsága 8 esettanulmány közé választotta Hargita megyét mint jó példát és jó 
gyakorlatot az Európa 2020 egyik jelentéséről szóló kiadványban/ Comitetul Regiunilor al UE a ales 
judeţul Harghita printre 8 bune practici şi exemple de urmat în raportul referitor la principiile strategiei 
Europa 2020. 

Az Európai Unió helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szervének, a Régiók 
Bizottságának állandó tagjává választották Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét/ Borboly 
Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a fost ales membru permanent în cadrul Comitetului 

Regiunilor, instituţia Uniunii Europene, care reprezintă administraţiile publice locale şi regionale.  
• Több mint 40 programot népszerűsítettünk külügyi hírlevél formájában több mint 2000 külföldi 
címzettnek/ Am promovat mai mult de 40 de programe pe plan internaţional prin buletine informative 
externe trimise în atenţia a mai mult de 2000 de contacte din străinătate. 
• Elkezdtük partnerségi kapcsolatok kiépítését a norvég és a dán nagykövetségekkel/ Iniţierea 
colaborării cu ambasade din Norvegia şi Dania. 

 



Programok lebonyolításáért felelős részleg 
Compartimentul de implementare programe 
Arculatért felelős részleg 
Compartimentul de identitate vizuală 
  

- Hargita Megye Tanácsa saját apparátusának, alárendelt intézményeinek és 
közszolgálatai eseményeinek felügyelete, összehangolása és követése a 
közzétett módszertan alapján 

- Coordonarea  şi urmărea evenimentelor organizate de aparatul de specialitate 
al  CJHR, ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului 
judeţean pe baza unei metodologii prestabilite 

- a megyei tanács által létrehozott díjak adományozásának  lebonyolítása 
- desfăşurarea procedurii de acordare a distincţiilor  C J HR  persoanelor care au 

întreprins  acţiuni în vederea promovării imaginii publice a judeţului , a 
valorilor şi tradiţiillor specifice acestei regiuni 

- hivatalos fogadások, protokolláris események, rendezvények szervezése és 
lebonyolítása 

- organizarea şi derularea evenimentelor de protocol şi  ale întălnirilor oficiale  
 

 
 



- a tanácstermek arculati gondozása 
- întreţinerea şi conservarea imaginii vizuale ale sălilor de şedinţă 
- Hargita Megye Tanácsa, az alárendelt intézmények és közszolgálatok megfelelő 

arculati megjelenítésének ellenőrzése  és követése  a közzétett Arculati kézikönyv 
alapján  

- asigurarea promovării adecvate imaginii judeţului precum şi ale unităţilor şi 
serviciilor publice subordonate sau aflate sub autoritatea CJHR  

- a Megyeháza Galéria tevékenységének koordinálása: kiállítások, könyvbemutatók 
szervezése 

- coordonarea activităţii Galeriei de Artă a Consilului Judeţean Harghita: expoziţii, 
lansări de carte 

 



    

 

Fontosabb események 2012-ben: 
Evenimente importante   
de protocol în  anul 2012 

- Megyebál/Balul judeţului  
- Hargita Megyei  Sajtógála/Gala Presei din 

judeţul Harghita 
- A március 15-i zászlófelvonás /Arborarea  

steagului judeţului cu ocazia zilei de 15 
martie  

- III. Székelyföld Napok/Zilele Ţinutului 
Secuiesc , ediţia a III-a 

- A székelység története című  kiadvány 
bemutatója/Lansarea cărţii intitulate 
Istoria secuilor 

 

- Karácsony Hargita megyében – 46 
programból álló 
rendezvénysorozat/Şirul de 
evenimente intitulat Crăciun în 
judeţul Harghita compus din  46 de 
programe 

 



- a  nemrég felújított és Megyeháza Galéria nevet viselő kiállítótér 2012. 
október 30-tól a nap huszonnégy órájában várja látogatóit 

- spaţiul de expoziţie şi noul sediu al galeriei a fost inaugurat  la 30 
noiembrie 2012 

- elsődleges célja az erdélyi alkotók társadalmi megbecsültségének 
növelése 

- scopul principal al activităţii galeriei este promovarea cât mai largă a 
artiştilor plastici din Transilvania  creşterea aprecierii acestora 

- a fiatal értelmiségiek itthon maradásának elősegítése, szorgalmazása  
- preocuparea continuă a instituţiei pentru rămânerea  în locurile natale 

ale tinerilor intelectuali 
  
 

Megyeháza Galéria 
Galeria de Artă al Consilului Judeţean Harghita 






