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                     Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 29-i ülése …. 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat az alsó-dunai szakaszon kikötő TENT-T törzshálózatba sorolására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az Európai Bizottság 2011. október 19-én mutatta be a transzeurópai közlekedési 
hálózat kiépítésével kapcsolatos javaslatait, amelyekkel lényegében egy kétrétegű 
TEN-T megvalósítását kezdeményezi: 

 törzshálózat (amely a tervezet szerint tíz, központilag meghatározott 
intermodális közlekedési folyosót foglalna magában),  

 átfogó hálózat (amely a törzshálózati gerinc kiegészítéseként – jellemzően 
kisebb, tagállamokon belüli – projekteket tartalmazna). 

A javaslat meghatározza, hogy első körben a törzshálózat kiépítésére kell 
koncentrálni. A Bizottság 2030-as határidőt adna a tagországoknak az ezzel 
kapcsolatos – javarészt már előkészített és a folyó – projektek befejezésére. A 
tervezet másik nagy újítása, hogy európai uniós forrást szinte kizárólag a 
törzshálózat projektjeire lehetne fordítani. 

A Duna a TEN-T javaslatban törzshálózati belvízi hajóútjaként szerepel. Az 
uniós parlamenti és tanácsi rendelettervezet azonban a teljes magyarországi Duna-
szakaszon csupán egyetlen kikötőt, a csepelit jelöli TEN-T törzshálózati elemként. A 
bizottsági javaslat hazánkkal kapcsoltban kedvezőtlen döntése abból is látszik, hogy 
a miénknél lényegesen rövidebb szlovákiai Duna-szakaszon kettő kikötőt (Pozsony, 
Révkomárom), továbbá az ugyancsak sokkal rövidebb csehországi Moldva és Elba 
mellé négy kikötőt rögzít törzshálózati elemként.  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezte, 
hogy a Győr-gönyűi kikötő az átfogó hálózati elemek közül kerüljön át a TEN-T 
törzshálózatába. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Elnöke, dr. Szakács Imre Úr levelében egyben arról is tájékoztatta a három érintett 
megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét (Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Elnöke; Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke; 
Vargha Tamás, a Fejér Megyei Önkormányzat Elnöke) és személyemet, hogy a 
közgyűlés arra kérte tájékoztassa a négy megye közgyűlésének elnökét a Győr-
Moson–Sopron Megyei Önkormányzat kezdeményezéséről. Javasolja továbbá, hogy 
a négy megye testületei a Győr-Moson-Sopron megyeihez hasonló tartalmú 
kezdeményezéssel éljenek, vagyis kezdeményezzék, hogy az alsó-dunai szakaszon 
található magyar kikötő valamelyike kapjon TEN-T törzshálózati besorolást. 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön arról, hogy az Alsó-
Duna Tolna megyét érintő szakaszán található magyar kikötők közül a 
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…………………….. kapjon TEN-T törzshálózati besorolást a határozati javaslatban 
foglaltak szerint! 

 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (VI. 29.) 
közgyűlési határozata a „Javaslat az alsó-dunai 
szakaszon kikötő TENT-T törzshálózatba 
sorolására” 

1.  

a) változat 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét, hogy a következő 
javaslattal forduljon a közlekedésért felelős 
miniszterhez: hazánk a tagállami 
közlekedési miniszterek fórumán 
kezdeményezze, hogy a transzeurópai 
közlekedési folyosók belvizi/folyami 
törzshálózatába tartozó Dunán – Csepel 
mellett- a felső dunai szakaszon a Győr-
gönyűi kikötő, az Alsó-Duna Tolna megyét 
érintő szakaszán a paksi kikötő (Paks, Duna 
1530,050 – 1529,950 fkm és 1529,400 -) 
kapjon TEN-T törzshálózati besorolást. 

b) változat 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét, hogy a következő 
javaslattal forduljon a közlekedésért felelős 
miniszterhez: hazánk a tagállami 
közlekedési miniszterek fórumán 
kezdeményezze, hogy a transzeurópai 
közlekedési folyosók belvizi/folyami 
törzshálózatába tartozó Dunán – Csepel 
mellett- a felső dunai szakaszon a Győr-
gönyűi kikötő, az Alsó-Duna Tolna megyét 
érintő szakaszán a dunaföldvári kikötő 
(Dunaföldvár, Duna 1563,06 – 1563,25 fkm) 
kapjon TEN-T törzshálózati besorolást. 
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2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
egyben felkéri elnökét, hogy a közgyűlés 
döntéséről értesítse Győr-Moson-Sopron, Bács-
Kiskun, Baranya és Fejér megyei 
közgyűléseket. 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      2012. július 15. 

 
 
Szekszárd, 2012. június 20. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 




