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Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. december 3-i ülése 9. számú 
napirendi pontja 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, 
valamint javaslat a 2022. 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 2021. évi nemzetközi tevékenység értékelése, áttekintése 
 
A koronavírus elleni küzdelemben tanúsított helytállásunknak köszönhetően az idei 
esztendő második fele már a megszokott kerékvágásban zajlott. A gazdaság talpra 
állításán túl a kapcsolatok megerősítése is prioritássá vált, hiszen a téli, illetve tavaszi 
időszakban nem nyílt lehetőség a személyes találkozásokra, az utazásokra, s így a 
határokon átívelő együttműködések elmélyítésére sem. A nyári időszak, valamint az ősz 
nagyobbik hányada azonban kedvezett a partnerségi programok életre hívását illetően. 
Ennek tükrében Tolna megye legaktívabb testvérmegyei együttműködése, a hargitai 
kapcsolat fejlesztése került előtérbe. 
 
Partnermegyék 
 
Hargita megye 
Hargita megyei partnereinket egy kisebb delegáció képviselte a júliusban megrendezett, 
study visitekkel egybekötött konferencián. A több napos látogatás másnapján a „Vár a 
megye” – Tolna Megyei Értékek Napja rendezvényünkön láttuk vendégül a 15 főből álló 
küldöttséget, akik külön standon mutatták be értékeiket.  
Az ősz még teret engedett egy hargitai utazásnak, melyen Tolna megye delegációja vett 
részt mintegy 15 fővel. A küldöttség szakmai szintű egyeztetéseket folyatott 
Csíkszeredán egy konferencia keretében, s a helyi termék védjegy koncepció jó 
gyakorlataival ismerkedett. Az együttműködési területek közül ezúttal a gazdasági került 
a fókuszba.  
 
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. 
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II. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. 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 
Önkormányzat 2022. évi külügyi tervét az alábbiak szerint kívánom előterjeszteni. 
 
Partnerségi kezdeményezések 
 
A 2021. júniusában megtartott közgyűlési ülésen elfogadott ez évi külügyi tervben már 
szerepelt olyan együttműködési kezdeményezés, amely csupán a partnerségi szándék 
kifejezését foglalta magában. Így került a megye lehetséges partnereinek lajstromára a 
mongol Govi-Altai tartomány, s ugyanígy szerepel jelen kezdeményezések között a 
Belarusz Köztársaság Grodno elnevezésű régiója.  
 
Govi-Altai tartomány (Mongólia)  
 
A Magyarország és Mongólia között felerősödő partneri szálak, valamint az 
együttműködésre okot adó tényezők – Tolna megyében élő mongol családok, közös 
eredettörténet, gazdasági potenciál stb. – figyelembevételével fejeződött ki a szándék 
nemrégiben, hogy Tolna megye és Govi-Altai tartomány között partneri kapcsolat 
szülessen. Az elmúlt fél év egyelőre nem hozott fejleményt, ugyanakkor a koronavírus 
által okozott veszélyek tükrében érdemes a tavaszi, enyhébb időszakra prognosztizálni a 
kapcsolatfelvétel folyamatának soron következő lépéseit.  
 
Grodno régió (Belarusz Köztársaság) 
 
Valamennyi megyei partnerség egy adott testvértelepülési együttműködésből teljesedik 
ki. A belarusz Ostrovec és a Tolna megyei Gerjen között született együttműködési 
megállapodás vetítette előre egy lehetséges megyei szintű kapcsolat kialakítását. Ebből 
kiindulva érkezett megkeresés megyénk irányába a Belarusz Nagykövetségről, 
tolmácsolva a Grodnoi Regionális Végrehajtó Bizottság szándékát egy gazdasági, 
kereskedelmi, illetve kulturális együttműködésre. A régió ugyanolyan konstruktív, mindkét 
fél számára kölcsönösen előnyös szövetséget képzel el, amilyen már fennáll a 
települések szintjén.  
 
Partnermegyék 
 
Hargita, illetve Alba megye 
 
Bízva a jövő esztendő kedvező alakulásában, és a koronavírus által okozott veszélyek 
mérséklődésében aktív kapcsolatot szeretnénk fenntartani valamennyi erdélyi 
testvérmegyénkkel. A már megkezdett szakmai egyeztetések folytatása ugyanúgy 
terítékre kerül – a már jól működő hazai és határon túl megrendezett konferenciákkal –, 
ahogy a kulturális dimenzióban helyet foglaló rendezvények (pl.: „Vár a megye” – Tolna 
Megyei Értékek Napja). Mindezeken túl egy közös nemzetközi projekt is a két fél (Hargita 
és Tolna megyék) együttműködésén alapul.  
A Betlen Gábor Alaphoz 2021. júliusában benyújtott pályázatban ősz elejére terveztünk 
egy hargitai látogatást konferenciával, study visitekkel, illetve főzőműsor videoforgatását 
a kiutazó delegáció tagjaival. A pályázati program megvalósítását a támogatói döntés és 
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a járvánnyal kapcsolatos lehetőségek függvényében jövő év első felére lehet ütemezni. 
Az együttműködés fő témaköre az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint kiemelt 
figyelmet fordítunk a helyi gazdaságfejlesztés terén adódó Tolna megyei lehetőségekre. 
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 2022. 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 2022. 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 
 
2022-ben 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 2022. 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 2022. évben sem vesznek 
részt. 
 
A 2022. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás a 2022. évi költségvetési 
keretszámok ismeretében, a lehetőségekhez igazodva biztosításra kerül. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a külkapcsolati feladatok értékeléséről szóló 
beszámolót és a külügyi tervre vonatkozó javaslatot fogadja el! 
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Határozati javaslat: 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2021. (XII.3.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2022. évi 
külügyi terv elfogadásáról: 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, áttekintését, valamint a 
2022. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot 
megvitatta, és azokat elfogadja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: a 2022. évi tevékenységek tekintetében 

2022. január 1-től folyamatos 
 
Szekszárd, 2021. november 26. 
 
 
 

 
Fehérvári Tamás 

a Közgyűlés elnöke 


