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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat külkapcsolati politikájának megfelelően ebben az évben 
is számot adunk a Közgyűlésnek a Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi 
tevékenységéről, törekvéseinkről és az elért eredményekről. A korábbi évekhez 
hasonlóan a megye külkapcsolataiban a takarékosság az irányadó. 
 
I. A 2014. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Aube megye 
A francia partnerrel 2005. óta nem került sor személyes találkozóra. A kapcsolat 
újjáélesztésének reményében minden évben, így 2014-ben is, meghívást küldtünk a 
Megyenap rendezvényeire, azonban a francia fél nem tudott eleget tenni a 
meghívásnak.  
 
Bautzen járás 
Az előző év végén érkezett meghívásokat összekötve március 27-30. között a Megyei 
Közgyűlés Elnökének vezetésével 6 fős delegáció utazott a járásba a Messe Wir 
kiállításhoz kapcsolódóan. A kiállítás programjába illesztve a Közgyűlés Elnöke 
bemutatkozó előadást tartott Tolna megyéről az érdeklődőknek, továbbá a szakmai 
program részeként a delegáció felkereste a járásban található tóvidéket, ahol 
megismerték a járás turisztikai fejlesztési terveit.  
 
Július 9-10. között a Járás Közgyűlése Elnökének vezetésével kisebb delegáció 
látogatott megyénkbe a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meghívására. Rövid itt tartózkodása alatt egy informális egyeztetés keretében a 
delegáció találkozott a Megyei Közgyűlés Elnökével is.  
 
Augusztus 7-12. között került megrendezésre a györkönyi Nemzetiségi- és Falunapok, 
melynek keretében a szervezők meghívására a járási közgyűlés egyik tagjának polka 
zenekara is fellépett.  
 
Fehér megye 
A már hagyományos kölcsönös táboroztatás keretében megyénkből szeptemberben 
utazott a partnerhez egy 40 fős csoport a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
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Gimnáziumból, hogy megismerjék Fehér megye nevezetességeit. A partnermegyéből 
2014. évben nem érkezett csoport nyári táborozásra.  
 
Február 27-március 2. között a Tolna Megyei Közgyűlés Alelnökének vezetésével 4 fős 
delegáció utazott a partnerhez, hogy megyénket képviselje a Torockón évente 
megrendezésre kerülő „Farsang temetése” elnevezésű hagyományos téltemető 
ünnepségeken.  
 
Main-Tauber járás 
Szeptember 20-án a Járás Közgyűlése Elnökének vezetésével 34 fős delegáció 
látogatott megyénkbe. A szakmai program keretében a delegáció számos céget 
meglátogatott Dombóváron lehetséges együttműködési területek feltérképezése 
céljából. Ezt követően a csoport Szekszárdon találkozott a Megyei Közgyűlés 
képviselőivel. A találkozó során a delegáció megismerte a megye jelenlegi helyzetét, 
illetve az előadást követő kötetlen beszélgetés során a német fél kérdéseire válaszolva 
a Megyei Közgyűlés Elnöke nemcsak a Megyei Önkormányzat helyzetéről, illetve 
jövőbeli szerepéről beszélt, hanem átfogó képet adott Tolna megyéről is, az 
évszázadok alatt betelepült német lakosság kulturális örökségéről és a jövőre 
vonatkozó megyei fejlesztési elképzelésekről. 
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai  
Július 4-én Jiangxi tartományból a Tartományi Kereskedelmi Főosztály Igazgató-
helyettesének vezetésével 10 fős delegáció látogatott megyénkbe, akiket a Megyei 
Aljegyző úr fogadott. A találkozón a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 
képviselői előadások keretében adtak átfogó képet a megye helyzetéről, majd vázoltak 
fel lehetséges együttműködési és befektetési területeket a kínai félnek.  
 
Szeptember 22-én Dazhou Város Népi Kormánya Főtitkár-helyettesének vezetésével 4 
fős mezőgazdasági szakmai delegáció érkezett megyénkbe Szecsuán tartományból. A 
szakmai egyeztetést a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal koordinálta, ahol a kínai fél 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatóságának képviselőivel 
találkozott. Az egyeztetés során mindkét fél bemutatta saját mezőgazdasági helyzetét, 
majd a tárgyaló felek megnézték a Baron von Twickel Pincészetet.  
 
Október 27-én Jiangxi tartományból a Tartományi Kereskedelmi Főosztály másik 
Igazgató-helyettesének vezetésével újabb, ezúttal 6 fős delegáció látogatott 
megyénkbe. A delegációt a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke fogadta, ahol a felek 
kölcsönösen bemutatták egymásnak a megye, illetve a tartomány legfontosabb 
jellemzőit. A kínai fél kiemelte, hogy a látogatás célja olyan területek, befektetési 
lehetőségek feltérképezése, melyek mentén a két fél konkrét együttműködést tud 
kialakítani, illetve olyan importcikkek megtalálása, amelyeket a tartományba vihetnek.  
 
West-Sussex grófság 
Az angol partnerrel évek óta nem került sor személyes találkozásra. A Megyenap 
rendezvényeire szóló meghívót 2014-ben is elküldtük részükre, azonban 
meghívásunknak nem tudtak eleget tenni.  
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Nemzetközi szervezetek 
A nemzetközi szervezetek tekintetében a Duna Menti Tartományok Munkaközösségére 
vonatkozóan tagsági viszonyunkat továbbra is fenntartottuk, azonban a szervezet 
ülésein megyénk képviselői nem vettek részt.  
 
A Tolna Megyei Közgyűlés november 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. január 1. 
napjával kilép mind az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése, mind az Európai Régiók 
Gyűlése nemzetközi szervezetből. A vonatkozó közgyűlési határozatok az érintett 
szervezetek részére megküldésre kerültek, azonban jelen előterjesztés elkészítéséig 
nem kaptunk tőlük visszajelzést.  
 
 
II. A 2015. évi nemzetközi teendők 
 
A külkapcsolatokat és a partnermegyékkel történő kapcsolattartást 2015. évben is az 
elmúlt években tapasztalt takarékosság fogja jellemezni. 
 
Partnermegyék 
 
Bautzen járás 
A 2014. évi látogatás viszonzásaként szeretnénk meghívni egy kisebb szakmai 
delegációt a járásból. A találkozó során olyan kapcsolódási pontokat szeretnénk 
feltárni, melyek lehetőséget adnak konkrét együttműködés kialakítására.  
 
Ezen túlmenően a Megyenap rendezvényeire idén is szeretnénk meghívni a járás 
vezetőit. A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, melyeken 
anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánjuk megyénket képviselni.  
 
Fehér megye 
A két megye közti kapcsolat gerincét adó kölcsönös gyermektáboroztatást 2015. évben 
is folytatni kívánjuk. Az év első felében egy Tolna megyei diákcsoport kap lehetőséget 
arra, hogy kiutazzon a partnerhez, a nyári időszakban pedig a megyénkben 
rendezendő táborozásra várunk diákokat Alba megyéből. A táborozásokat a korábbi 
években megszokott létszámmal tervezzük lebonyolítani, melyek pontos időpontja még 
egyeztetés alatt áll.  
 
Terveink közt szerepel, hogy a hagyományoknak megfelelően a partnermegye 
vezetőségét meghívjuk a Megyenap rendezvényeire. Ezen kívül meghívás esetén idén 
is képviseltetni kívánjuk megyénket a partnernél tartandó különböző vásárokon.  
 
Mindemellett más programokra, látogatásra is sor kerülhet, azonban konkrét időpont és 
témajavaslat még nem érkezett. 
 
Main-Tauber járás 
A 2014. évben megyénkben tett látogatás folyományaként a járásból kisebb delegáció 
érkezik hozzánk tavasszal, melynek pontos időpontja egyeztetés alatt van. A találkozó 
során szeretnénk olyan további együttműködés kialakítására lehetőséget adó 
területeket találni, amelyekről a látogatás rövid időtartama miatt tavaly ősszel nem 
tudtunk tárgyalni.  
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Természetesen 2015. évben is szeretnénk meghívni a járás vezetőségét a Megyenap 
rendezvényeire. Egyéb programokra, látogatásra is sor kerülhet az évben, azonban 
konkrét időpont és témajavaslat még nem érkezett.  
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
2015. első felére vonatkozóan Shandong, illetve Hunan tartomány delegációja jelezte 
látogatási szándékát. Mivel a kínai delegációk csak néhány órát töltenek megyénkben 
egy-egy látogatás alkalmával, a rendelkezésre álló idő hatékonyabb kihasználása 
érdekében szeretnénk bevonni megyénk járásait a delegációk fogadásába. Ez 
lehetőséget ad majd arra, hogy a járások képviselői konkrét együttműködési, esetleg 
befektetési lehetőségekről tájékoztassák a kínai vendégeket.  
 
A fentieken túl további delegációk is jelezhetik látogatási szándékukat, azonban 
konkrét megkeresés egyelőre nem érkezett. 
 
Aube megye, West Sussex grófság 
A francia és az angol partnerrel 2014. évben konkrét programtervek, témajavaslatok 
nem fogalmazódtak meg, azonban a korábbi gyakorlatnak megfelelően tervezzük a 
partnerek meghívását a Megyenap rendezvényeire.  
 
Nemzetközi szervezetek 
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 2015. évben sem 
vesznek részt. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a külkapcsolati feladatok értékeléséről szóló 
beszámolót és a külügyi tervre vonatkozó javaslatot fogadja el! 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés ……./2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2014. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2015. évi 
nemzetközi teendőkről: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2015. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

Megyei Főjegyző (a 2015. évi feladatok 
vonatkozásában). 

Határidő: folyamatos. 
 

Szekszárd, 2015. február 2. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


