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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2014. február 21-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 5/2014. (II. 21.) közgy űlési 
határozata a Baranya Megyei Területfejlesztési Konc epció 
tárgyában: 
 

1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya 
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

2.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya 
Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



 

 
                                             Melléklet az 5/2014. (II.21.) közgyűlési határozathoz 
 
 
Általános vélemény: 
 
A Koncepció mind formailag, mind tartalmilag követi a területfejlesztési koncepció 
szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tartalmi szempontból 
megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
által kiadott „Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési 
koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez” című dokumentumban 
előírtaknak. 
 
Részletes észrevételek: 
 
A II. prioritás a „Külső erőforrásokra is támaszkodó, a termelési kapacitások 
növelésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése a megyében”. 
Véleményünk szerint elsődleges cél kell hogy legyen, a helyi erőforrásokra épülő 
gazdaságfejlesztés, ugyanakkor indokolt esetben külső erőforrások bevonása is 
szükséges lehet, de fontos hogy ezek ne rontsák a helyi gazdasági szereplők 
esélyeit. 
 
A megküldött koncepció alapján nyilvánvaló, hogy Baranya megye számára stratégiai 
kérdés Pécs nagytérségi csomóponttá válása. Véleményünk szerint Pécs jelenleg is 
nagytérségi csomópontnak tekinthető, hiszen a Dél-dunántúli Régió régióközpontja, 
amely NUTS 2-es szintnek felel meg. A nagytérségi szerep erősítése és további 
kutatás-fejlesztési és logisztika funkciók erősítése rendkívül fontos Pécs és egyben 
egész Baranya megye számára. 
 
A koncepció nagy hangsúlyt fektet a közlekedési hálózat fejlesztésére (M6, M60 
meghosszabbítására, az M65 építése M60- M9 között. Hiányoljuk ugyanakkor az M9-
es gyorsforgalmi út megemlítését az anyagból, amely érinti Baranya megye É-i 
részét (Komló becsatlakozása). 
Hiányoljuk a dokumentumból Tolna megye számára is kiemelten fontos 
vasútfejlesztést említését (Dombóvár-Pécs, Bátaszék, „Déli” vasút Kostanca-Adria). 
 
A területfejlesztési szakmai dokumentumban nem találtunk utalást az észak –
mecseki bányászati lehetőségekről; a Duna nyújtotta rekreációs lehetőségekről 
(Mohács szerepe jelentős lehet); a Limes útvonal nem került megemlítésre, mint 
turisztikai lehetőség a Duna-Dráva Nemzeti Parkban; nem tér ki a dokumentum a 
Szekszárdi és a Villányi Borvidék, valamint a híres pincefalvak esetleges 
együttműködési lehetőségeire. Szükségesnek ítéljük a szomszédos megyékkel való 
együttműködési lehetőségek részletes ismertetését a dokumentumban. 
 
A koncepció kitér az Ős-Dráva Program folytatására, amely a Baranya megyében 
található hátrányos helyzetű települések egy jelentős részének a kitörési lehetőséget 
biztosítja, ugyanakkor nem találtunk utalást arra, hogy az Ős-Dráva Programmal nem 
érintett hátrányos helyzetű kistelepülésekre milyen jellegű beavatkozásokat tervez a 
megye. 


