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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. június 25-i ülése 10. számú 
napirendi pontja 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
valamint javaslat a 2021. 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! 
 

I. A 2020. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
A koronavírus-helyzet okán háttérbe szorult minden olyan terület és tevékenység, 
amelyet a személyes találkozásokra lehet építeni. Ahogy a rendezvényszervezést, vagy 
a személyes reprezentációt, úgy a külkapcsolatok ápolását is gátolták a szigorú 
szabályok. Szintén a vírushelyzetből adódóan nem volt alkalom a grémium előtt 
beszámolni a 2020-as év csekély mértékű külügyi tevékenységéről, amit jelen 
előterjesztés pótol.  
 
Partnermegyék 
 
Hargita megye 
Mivel személyes találkozásra még nem volt lehetőség, a százéves trianoni 
megemlékezés alkalmából 2020. június 4-én a Hargita megye által rendezett videó 
konferencián Fehérvári Tamás elnök és Orbán Attila alelnök képviselte Tolna megyét. 
Hargita megyei partnereinket a „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja 
rendezvényünkön láttuk vendégül tavaly júliusban. A delegáció 15 fővel képviseltette 
magát a rendezvényen. 
 
A járványügyi helyzet miatt nem került sor közös programra, találkozásra Bautzen és 
Main-Tauber járások (Németország), valamint Alba (Románia) és Voronyezs 
(Oroszország) megyék, illetve a Közép-Boszniai kanton (Bosznia-Hercegovina) 
esetében. Az év folyamán Szecsuán tartomány, illetve 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 2021. évi külügyi tervére  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének 4.) pontja alapján a Tolna Megyei 
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Önkormányzat 2021. évi külügyi tervét az alábbiak szerint kívánom előterjeszteni. 
 
A koronavírusból fakadó szigorítások enyhítése lehetőséget ad a közgyűlések 
megszokott rendben való megtartására, teret biztosítva a külügyi tevékenység 
megvitatására, és a reményteli tervezésre. Jelen fejezet beszámol az idei első félévben 
történt külkapcsolati vonatkozású fejleményekről, valamint az év végéig tervezhető 
tevékenységekről.  
 
 
Partnerségi kezdeményezések 
 
Govi-Altai tartomány (Mongólia)  
 
A mongol tartomány partnerségi szándékával kereste fel Tolna megyét Magyarország 
Ulánbátori Nagykövete. A mongol-magyar kapcsolatok jelentősen felerősödtek az utóbbi 
tíz évben, és a Tolna megyében élő mongol közösség jó alapja lehet egy együttműködési 
megállapodásnak. A Tolna Megyei Önkormányzat nevében – kikérve a testület 
véleményét – Fehérvári Tamás közgyűlési elnök jelezte a tartomány kormányzójának, 
hogy szűkebb hazánk nyitott a kapcsolatfelvételre.  
Magyarország és Mongólia közel egy évtizede fűzte szorosabbra a diplomáciai szálakat, 
miután 2006-ban az akkori magyar kormány megszüntette az ulánbátori nagykövetséget. 
Viszont a jelenlegi kormányzat fontos partnerként tekint Mongóliára, amely a keleti 
külkapcsolatok egyik jelentős szereplője.  
A két ország kapcsolata rendkívül fontos mindmáig például az eredetkutatás 
szempontjából. A tudományos vizsgálódás mellett azonban a gazdasági szálak sem 
elhanyagolhatóak, és számos konkrét példa támasztja alá létjogosultságukat. Ennek 
tükrében Tolna megye sem kivétel, hiszen például Hőgyészen számos mongol család 
épített egzisztenciát.  
Az ázsiai tartomány jelentősen, mintegy negyvenszer nagyobb Tolna megyénél, viszont 
lakosságszáma csupán a megye népessége negyedének felel meg. 
A tartomány partnerségi szándékára adott pozitív választ követően, egyenlőre még nem 
érkezett újabb megkeresés.  
 
 
Partnermegyék 
 
Hargita, illetve Alba megye 
2021. első félévében online programokon keresztül tudtuk tartani a kapcsolatot 
partnereinkkel. Hargita megye 2021. áprilisban szervezett online workshopot 
vállalkozásoknak, hogy jó gyakorlatokkal szolgáljon a termelékenység és a beruházások 
terén. A magyar szereplők számára is hasznos és érdekes beszélgetésekkel készültek a 
nemzetközi műhelymunkán.   
Minden évben biztos találkozási pontnak számít erdélyi kapcsolatainkban a Nemzeti 
Összetartozás Napjának méltó megünneplése. Trianon 101. évfordulójára Hargita megye 
szervezett megemlékezést a testvérmegyéivel: közös versmondásra hívta a partnereket. 
A békediktátum kapcsán született vers egy részletét küldtük el videó felvételen, ezzel 
üzenve a magyar közösségeknek. 
Az összmagyarság találkozásának egyik kiemelt alkalma a csíksomlyói pünkösdi búcsú, 
amelyen alelnöki szinten képviseltette magát a megye.  
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Az év további részében tervezzük egy hargitai delegáció meghívását a „Vár a megye” - 
Tolna Megyei Értékek Napja rendezvényünkre. 
Hargita megye mellett igyekszünk Alba megye esetében is előtérbe helyezni a 
folyamatos kapcsolattartást, illetve teret engedni a szakmai szintű egyeztetéseknek, hogy 
e régi partnerkapcsolat kereteit ismét hasznos tartalommal tölthessük meg.  
 
Bautzen és Main-Tauber járás  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a megye rendezvényeire 2021. évben is 
szeretnénk meghívni mindkét partnerünk képviselőit a járványügyi helyzet függvényében. 
A partnerkapcsolatok további programokat, látogatásokat hozhatnak, azonban konkrét 
javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan. 
  
Közép-Boszniai kanton 
A Megyenap rendezvényeire a járványügyi helyzet függvényében 2021. évben is 
szeretnénk meghívni a kanton képviselőit. A partnerkapcsolat további programokat, 
látogatásokat hozhat, azonban konkrét javaslatok még nincsenek erre vonatkozóan. 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
2021. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogathassanak megyénkbe a járványügyi helyzet függvényében, bár konkrét 
megkeresés egyelőre nem érkezett. 
 
Voronyezs megye 
A Megyenap rendezvényeire a járványügyi helyzet függvényében szeretnénk meghívni a 
megye vezetőit 2021. 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 2021. évben sem vesznek 
részt. 
 
A 2021. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás a 2021. évi költségvetésben 
biztosított. 
 
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 
…/2021. (VI.25.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2020. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2021. évi 
nemzetközi teendőkről: 

 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2020. évi nemzetközi 
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tevékenységének értékelését, valamint a 2021. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2021. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2021. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2021. évi tevékenységek tekintetében 

folyamatos 
 
Szekszárd, 2021. június 15. 
 
 
 

 
Fehérvári Tamás 

a Közgyűlés elnöke 


