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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsága. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Februári soros ülésünkön tárgyaltuk meg azt a javaslatot, amely a 2015. évi terveinket 
tartalmazta a Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataira vonatkozóan. 
Tekintettel arra, hogy Közgyűlésünk a júniusi, illetőleg jelen ülésünkön is napirendjére 
tűzött olyan előterjesztést, ami érinti a nemzetközi kapcsolatainkat, az alábbiakban 
szeretném ismertetni a döntéseink értelmében tett intézkedéseket, és összegezni az 
ezek nyomán kialakult helyzetet.  
 
A 9/2015. (II. 20) közgyűlési határozatunkkal arról döntöttünk, hogy felülvizsgáljuk az 
angol, illetve francia partnerkapcsolatunkat. A döntésnek megfelelően írásban felvettük 
a kapcsolatot az angliai West-Sussex grófsággal, illetve a francia Aube megyével. 
Megkeresésünkre mindkét partnertől érkezett válasz, melyben jelezték, hogy a 
partnerkapcsolat újjáélesztésére nem látnak lehetőséget, így az együttműködés 
befejezése mellett döntenek.  
 
A 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozatunkkal arról döntöttünk, hogy együttműködési 
megállapodást írunk alá az oroszországi Voronyezs megyével. A döntésről 
tájékoztattuk az orosz felet, majd ezt követően 2015. november 13-án Moszkvában 
került sor a két megye együttműködési szándékát rögzítő memorandum aláírására.  
 
Jelen ülésünk nemzetközi kapcsolatokat érintő témája az az együttműködési 
megállapodás megkötésére vonatkozó megkeresés, amely a Bosznia-hercegovinai 
Föderáció Kelet-Boszniai kantonjától érkezett a Megyei Önkormányzat Hivatalába. A 
megkereséssel külön előterjesztés foglalkozik részletesebben.  
 
 
I. A 2015. évi nemzetközi tevékenység értékelése 
 
Partnermegyék  
 
Bautzen járás 
Augusztus 4-én a járás Elnöke a megyében tett magánlátogatása során nem hivatalos 
keretek között találkozott a Közgyűlés Alelnökével, akivel röviden egyeztetett a 
partnerkapcsolatban rejlő együttműködési lehetőségekről. 
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November 6-8. között a Közgyűlés Alelnökének vezetésével 3 fős delegáció utazott a 
járásba, hogy megyénket képviselje a járás 25 éves fennállásának megünneplésére 
rendezett programokon.  
 
Fehér megye 
2015. évben is folytattuk a kölcsönös gyermek táboroztatást, melynek keretében május 
18-24. között utazott gyermek csoport Fehér megyébe a dombóvári Szent Orsolya 
Iskolaközpontból. A viszont-táborozásra július 13-19. között került sor, melynek 
keretében Balatonfenyves-alsón láttunk vendégül egy gyermek csoportot Fehér 
megyéből.  
 
Szeptember 25-27. között került megrendezésre Gyulafehérváron az Apulum Agraria 
mezőgazdasági vásár, ahol megyénket a korábbi évekhez hasonlóan Tajti Zoltán 
méhész képviselte.  
 
Main-Tauber járás 
A német fél 2014. szeptemberi látogatásának folyományaként idén május 16-19. között 
a járás Elnökének vezetésével 4 fős delegáció érkezett megyénkbe. Itt tartózkodása 
során, a delegáció Pakson részt vett a helyi német nemzetiségi önkormányzat 
rendezvényein, Szekszárdon látogatást tett a Wunderland Óvodában, a Balassa János 
Kórházban, illetve a Sió árvízkapunál, ellátogattak a Tamási Gyógyfürdőbe, valamint a 
Gyulaji Erdőgazdaságba. Az egyeztetések során két konkrét együttműködési lehetőség 
merült fel. Az egyik, egy magyar-német borász találkozó megszervezése, melyre 2016. 
tavaszán kerülne sor a járásban. A másik, egy turisztikai szakmai tapasztalatcsere, 
melynek helyszíne Tolna megye lenne.  
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai  
Június elején a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének szervezésében 
kínai delegáció látogatott megyénkbe Szecsuán tartományból. Tekintettel a tartomány 
és megyénk között fennálló partnerkapcsolatra, a delegáció meghívta a Megyei 
Önkormányzat vezetőit, hogy a gazdasági kapcsolatok elmélyítése és új 
együttműködési területek feltérképezése céljából látogassanak el Szecsuán 
tartományba.  
 
Szeptember 16-án Magyarország csungkingi főkonzulátusáról a Főkonzul úr, illetve a 
külgazdasági attasé látogatott megyénkbe. A szakmai találkozón a Szecsuán 
tartománnyal fennálló partnerkapcsolatban rejlő lehetőségekről egyeztettünk.  
 
Az év folyamán több kínai delegáció jelezte látogatási szándékát, többek között 
Shandong, Hunan, Shaanxi, Hainan és Szecsuán tartományokból. Annak ellenére, 
hogy több delegáció számára biztosítottunk meghívólevelet, jelen előterjesztés 
elkészítéséig egyik tartomány delegációja sem tett látogatást megyénkben.  
 
Voronyezs megye 
2015. november 12-13. között rendezte meg a Rosatom Társadalmi Tanácsa „Az orosz 
atomenergetika 70 éve. Nemzedékek dialógusa.” c. nemzetközi fórumot, melyen a 
plenáris ülés mellett kerekasztal-beszélgetéseket is tartottak a nukleáris technológia 
fejlesztési lehetőségei, a nukleáris biztonság szabályozásának hazai és nemzetközi 
tapasztalatai, illetve a nukleáris ipar és a társadalom közötti párbeszéd fejlesztése 



 3 

témakörökben. A fórum rendezvényeinek keretében 2015. november 13-án került sor a 
Voronyezs megye és Tolna megye együttműködési szándékát rögzítő memorandum 
ünnepélyes aláírására.  
 
Nemzetközi szervezetek 
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 2016. évi külügyi tervére 
 
Partnermegyék 
 
Bautzen járás 
A 2015. évi látogatás viszonzásaként tervezzük egy kisebb szakmai delegáció 
meghívását a járásból. A találkozó során olyan kapcsolódási pontok feltárása a cél, 
melyek lehetőséget adnak konkrét együttműködés kialakítására. A találkozó 
időpontjára vonatkozóan még nem történt egyeztetés, várhatóan a 2016. évi 
szekszárdi szüreti napok keretében kerül erre sor. 
 
Ezen túlmenően a Megyenap rendezvényeire 2016. évben is szeretnénk meghívni a 
járás vezetőit. A partnerkapcsolat további programokat, látogatásokat hozhat, 
melyeken anyagi lehetőségeinkhez mérten kívánjuk megyénket képviselni.  
 
Fehér megye 
A kölcsönös gyermektáboroztatást 2016. évben is folytatni kívánjuk. A korábbi évekhez 
hasonlóan 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 Fehér 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 
2016. évben is képviseltetni kívánjuk megyénket a partnernél tartandó különböző 
szakmai vásárokon, rendezvényeken.  
 
Közép-Boszniai kanton 
A Közgyűlés döntésétől függően, az együttműködési megállapodás aláírására kerülhet 
sor 2016. évben, illetve annak folyományaként kölcsönös látogatásokra lehet 
számítani, azonban jelen pillanatban konkrét javaslatok még nincsenek erre 
vonatkozóan.  
 
Main-Tauber járás 
2016. évben a 2015. májusi egyeztetések során felmerült együttműködési lehetőségek 
megvalósítását tervezzük. A magyar-német borász találkozó várható időpontja 2016. 
április 28 – május 1. A rendezvény, melynek lebonyolításához borászok bevonását 
tervezzük, a szakmai tapasztalatcserén túl lehetőséget biztosít majd a partnerkapcsolat 
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fennállásának 25 éves évfordulójának megünneplésére. A rendezvény helyszíne a 
német fél javaslatára Main-Tauber járás lesz, várhatóan a bronnbachi kolostor.  
 
A turisztikai szakmai tapasztalatcsere a kölcsönösség jegyében Tolna megyében kerül 
majd megrendezésre, ennek időpontja és a szakmai program még egyeztetés alatt áll.  
 
Természetesen 2016. évben is tervezzük a járás vezetőségének meghívását a 
Megyenap rendezvényeire.  
 
Szecsuán tartomány, illetve kínai delegációk látogatásai 
Bár jelen előterjesztés elkészítéséig nem érkezett jelzés egyetlen tartományból sem, 
2016. évben is biztosítani kívánjuk a lehetőséget arra, hogy kínai delegációk 
látogassanak megyénkbe.  
 
A 2015. évben Szecsuán tartományból érkezett delegációtól kapott meghívásnak 
szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten eleget tenni, ezért egyeztetés alatt áll egy 
partneri találkozó megszervezése.  
 
Voronyezs megye 
Mivel a partnerkapcsolatot megalapozó együttműködési megállapodás aláírására 
Moszkvában került sor, kölcsönös látogatásokra lehet számítani 2016. év során annak 
érdekében, hogy a felek jobban megismerjék egymást, és konkrét együttműködési 
lehetőségeket tárjanak fel.  
 
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 2016. évben sem 
vesznek részt. 
 
Közös projektek indítása direkt brüsszeli forrásból DDRIÜ közreműködésével Hargita 
megyével és új valamint régi testvérkapcsolatokkal. 
 
Részvétel pályázati felhívásokban: 

- A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 2016. évi tájékoztatási intézkedések 
támogatási programjában (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/351/09&from=RO ); 

- A 2016-os ERASMUS+ program keretében, mely az Európai Unió új oktatási, 
képzési, ifjúsági és sportprogramja ( http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_hu.htm ); 

- Az Európa a Polgárokért program 2016. évi felhívásában, amely program célja, 
hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb 
megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok 
megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre 
ösztönzi őket. ( http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en ); 

- Az Interreg Europe program keretében, mely interregionális együttműködési 
projekteket támogat ( http://www.interregeurope.eu/ ); 
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- A Kreatív Európa programban, amely a kulturális, kreatív és audiovizuális 
ágazatok támogatására irányuló új európai program ( 
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ ).  

 
EGTC projektek generálása Somogy és Baranya megyékkel és határmenti területekkel: 
Eszék – Pécs – Dombóvár – Tamási – Siófok útvonalon. 
 
A 2016. évi külügyi terv végrehajtásához szükséges forrás biztosítására a 2016. 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 Közgyűlés ……./2015. (XI. 27.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi nemzetközi 
tevékenységének értékeléséről és a 2016. évi 
nemzetközi teendőkről: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 

Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi 
tevékenységének értékelését, valamint a 2016. évi 
külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és 
azokat elfogadja. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 
tekintettel a partnerkapcsolat fenntartására 
vonatkozóan West-Sussex grófság, illetve Aube 
megye által írásban megküldött tájékoztatásra – az 
érintettekkel a továbbiakban nem kíván partnerségi 
együttműködést fenntartani.  
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen 
határozat 2. pontjában foglaltak alapján 
megállapítja, hogy a West-Sussex grófsággal 1994. 
februárjában aláírt Barátsági és Együttműködési 
Megállapodás, illetve az Aube megyével 2002. 
október 25-én aláírt Együttműködési és Barátsági 
Megállapodás a felek közös megegyezése alapján 
hatályát veszti.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2016. évi külügyi tervének 
végrehajtásához szükséges forrást a 2016. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja.  
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Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, 

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2016. 
évi feladatok vonatkozásában). 

Határidő: 2015. évi tevékenységek tekintetében 
azonnal; 
2016. évi tevékenységek tekintetében 
folyamatos. 

 
 
Szekszárd, 2015. november 16. 
 
 
 Ribányi József 
 a Közgyűlés alelnöke 


