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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. december 6-i ülése 14. számú 
napirendi pontja 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
valamint javaslat a 2020. évi külügyi tervének elfogadására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének 4.) pontja alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2020. évi külügyi tervét az alábbiak szerint kívánom előterjeszteni. 
 

I. A 2019. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Az idei esztendő fókuszába legfőképp a magyar nyelvű közösségekkel való partnerség 
került. A közös nyelv természetesen megkönnyítette a kapcsolatfelvételt, s ennek 
tükrében igen produktív évet tudhatunk magunk mögött a külkapcsolatok terén, a 
magyar-magyar kapcsolatok vonatkozásában. 
 
Partnermegyék 
 
Fehér megye 
A határon túli magyarság, kiváltképpen a Romániában található közösségek megtartó 
erejéhez járul hozzá minden olyan anyaországi szál, amely kölcsönös együttműködés 
keretében segít erősíteni a magyar identitást. Míg Hargita megye székely kollektívája 
erős érdekérvényesítő képességgel, és számos magyar megyével fennálló partnerséggel 
bír, Fehér megye kevésbé kerül a figyelem középpontjába. Ennek egyik oka – 
nyilvánvalóan – az egykor magyar települések immár nagyszámú román lakossága. 
Ebből, – s a korábban köttetett (Fehér-Tolna) testvérmegyei partnerség felélesztésére 
való igényből – adódóan kereste fel szűkebb hazánkat a külhoni megye magyar 
képviselete. Megkeresésük középpontjában az együttműködési területek elmélyítésének 
szándéka állt. Válaszként a nyáron megrendezett „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek 
Napjára hívtuk meg a Fehér megyei delegációt, amely négy fővel képviseltette magát a 
rendezvényen. A júniusi találkozón kifejeztük szándékunkat, hogy Tolna megye is kész 
újabb szintre emelni, azaz tartalommal megtölteni a fennálló együttműködés kereteit. A fő 
irányvonal a kulturális sokszínűség reprezentálása egymás megyéiben.  
 
Hargita megye 
Hargita és Tolna megyék bő egy éves testvérkapcsolata a rövid ismeretség ellenére is 
túlszárnyalt minden más együttműködést. A két megye között számos hasonlóság 
fedezhető fel, úgy mint a székelység meghatározó jelenléte vagy a közös történelmi 
gyökerek. Mindezek kiváló alapjául szolgálnak a tavaly szeptemberben megkötött 
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testvérmegyei kapcsolatnak. S mint korábban említésre került: produktív, eredményekkel 
teli időszakot zárt e kölcsönös együttműködés. A Nemzetpolitikai Államtitkárság határon 
túli kapcsolatokat segítő támogatása által komolyabb lehetőségek is akadtak, hogy 
feltérképezzük: mely ágazatok, témák a legmegfelelőbbek a partnerség elmélyítéséhez. 
A módszer a közös műhelymunka volt, melyre sor került egy alkalommal Hargita 
megyében, és egy alkalommal Tolna megyében. Mindkét esetben a célterületek szerinti 
szakértők folytattak egyeztetést, illetve különböző helyszíni szemlékre kerítettek sort a 
gyakorlatiság tükrében.  E konferenciák hozadéka többek között, hogy a két megye 
szereplői jó gyakorlatok ismeretében tértek haza, hogy saját területükön esetleges 
reformok által tegyék hatékonyabbá rendszerüket. A konferenciák és kerekasztal 
beszélgetések mellett fontos szerepet kapott egymás értékeinek megismerése, illetve a 
személyi szintű kapcsolatok erősítése. Ezek segítik igazán, hogy az együttműködés 
hatékonnyá és mindkét félnek szívügyévé váljon. 
 
Bautzen járás 
A 25 éves partnerségi megállapodás ünnepélyes aláírással egybekötött megerősítésére 
került volna sor Radiborban augusztusban, de a megyei önkormányzat részéről előzetes 
terveinkkel ellentétben végül nem tudta senki képviselni megyénket. 
 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
Az év folyamán egyetlen kínai delegáció sem jelezte látogatási szándékát. 
 
Nemzetközi szervezetek, együttműködések 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében továbbra is fenntartottuk tagsági 
viszonyunkat, azonban a szervezet ülésein megyénk képviselői nem vettek részt. 
 
 

II. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi külügyi tervére  
 
Partnermegyék 
 
Hargita illetve Fehér megye 
Az erdélyi kapcsolatok további ápolása a jövőben sem kérdéses. Hargita megye jó 
példája az azonos nyelvű kapcsolatokban rejlő óriási potenciálnak. Ezt – mint elsőszámú 
köteléket – kívánjuk Fehér megye esetében is a felek javára fordítani. A kerekasztal 
beszélgetések jó módszerek a folyamatos kapcsolattartásnak, és a szakmai szintű 
egyeztetéseknek.  
 
Main-Tauber járás és Bautzen 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Megyenap rendezvényeire 2020. évben is 
szeretnénk meghívni mindkét partnerünk képviselőit. A partnerkapcsolatok további 
programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok még nincsenek erre 
vonatkozóan. 
  
Közép-Boszniai kanton 
A Megyenap rendezvényeire 2020. évben is szeretnénk meghívni a kanton képviselőit. A 
partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok 
még nincsenek erre vonatkozóan. 
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Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
2020. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogathassanak megyénkbe, bár konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett. 
 
Voronyezs megye 
A Megyenap rendezvényeire szeretnénk meghívni a megye vezetőit 2020. évben is. A 
partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok 
még nincsenek erre vonatkozóan. 
 
Nemzetközi szervezetek, együttműködések 
A Duna Menti Tartományok Munkaközösségében a Tolna Megyei Önkormányzat 
továbbra is fenntartja a tagsági viszonyát, azonban a takarékos gazdálkodást szem előtt 
tartva delegáltjaink a különböző munkacsoportok ülésein 2020. évben sem vesznek 
részt. 
 
A 2020. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás biztosítására a 2020. évi 
költségvetési rendelettervezet benyújtásakor teszek javaslatot. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a külkapcsolati feladatok értékeléséről szóló 
beszámolót és a külügyi tervre vonatkozó javaslatot fogadja el! 
 
Határozati javaslat: 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
……./2019. (XII.6.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2020. évi 
nemzetközi teendőkről: 

 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2020. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2020. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2020. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2020. 
évi feladatok vonatkozásában). 

Határidő: a 2020. évi tevékenységek tekintetében 
folyamatos. 

 
Szekszárd, 2019. november 28. 

 
Fehérvári Tamás 

a Közgyűlés elnöke 


