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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének legutóbbi módosítása során a Tolna Megyei 
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bővítésére került sor. A módosított 2. 
melléklet 21. pontja értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat „marketing 
tevékenységet végez a helyi identitás erősítése érdekében, mely hosszútávon csökkenti 
az elvándorlást”.  

A Tolna megyében élő közösségek a legfőbb értéket jelentik az Önkormányzat 
számára, ezért szükséges gondoskodni azok megerősítéséről és gyarapításáról, 
amelyben kiemelt szerepet játszik a helyi identitástudat megőrzésének elősegítése. A 
megye különböző térségeiben fellelhető értékek és adottságok olyan tőkét jelentenek, 
amelyek hozzájárulnak Tolna megye versenyképességéhez. A megyei önkormányzat 
terület- és vidékfejlesztő tevékenységét, térséggyarapító munkáját akkor tudja a 
legsikeresebben elvégezni, amennyiben képes rávilágítani a megyében rejlő 
lehetőségekre és azok megvalósításával összefüggő célkitűzéseire. A megyében élő és 
a megyébe érkező embereknek is fontos, hogy megismerjék a lehetőségeiben, 
értékeiben gazdag megyét, és figyelemmel kísérjék a fejlesztő önkormányzat munkáját, 
amely a közös célok megvalósítását szolgálja. Az élhető és gyarapodó megye 
megteremtésének folyamatát minden állampolgár számára érthető és átlátható módon 
szükséges bemutatni, amely a nyilvánosság megfelelő módon történő biztosításával 
megoldható. A közérthető, világos és gyors kommunikáción túl, a marketingeszközök 
sikeres használatára is érdemes figyelmet fordítani, mely által vonzó és értékeit 
megfelelően tükröző térség mutatható be az érintettek – vállalkozások, turisták, 
gazdasági szereplők, fiatalok – számára. 
 

Ennek érdekében az Önkormányzat a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra marketing 
stratégiát készített, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A Közgyűlés soron 
következő ülésén kerül sor a 2016. év második felére vonatkozó marketing terv 
beterjesztésére, ezt követően a testület minden év februárjában közgyűlési ülésen 
tárgyalja a – 3. számú melléklet alapján elkészített, a költségvetéssel összhangban álló, 
egy évre szóló – tervet. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 
határozati javaslat elfogadására! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (V. 13.) közgyűlési határozata a 2020-ig 
tartó fejlesztési ciklusra szóló megyei marketing 
stratégia elfogadásáról  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020-
ig tartó fejlesztési ciklusra szóló megyei marketing 
stratégiát – a határozat mellékletét képező 
tartalommal – elfogadja. 
 

                                                        Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szekszárd, 2016. május 4. 
 
 
 

        Fehérvári Tamás 
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Tolna megye marketing stratégiája – 2020 

 
A 2010 utáni közigazgatási reform jelentősen megváltoztatta a Megyék szerepét és 
pozícióját.  
 
A Megyei Önkormányzatok hatáskörei a reformot követően, a területfejlesztésről 
szóló törvény átfogó módosítása nyomán, érdemben más feladatok elvégzésére 
irányulnak. 
 
A megyék területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs 
feladatokat látnak el. 
 
A törvény rendelkezései szerint a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében a megye: 

a) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési 
vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és 
civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit, 

b) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a 
nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja 
azok összhangját, 

c) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak szerveződését, 

d) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a 
térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, 
pályázatokat megalapozó tevékenységét, 

e) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az 
ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a 
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel 
együttműködve, 

f) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok 
eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, 

g) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési 
információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek 
készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált 
feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait, 

h) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében, 
önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye  
területén uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból 
megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról. 
 



A megye vezetői előtt álló fő stratégiai kihívás a törvényben rögzített feladatok 
eredményes elvégzése, tartalommal való kitöltése. Ehhez, főként a koordinatív 
feladatokhoz, elengedhetetlenül szükséges olyan marketing stratégia 
meghatározása, amely egységes irányt szab a törekvéseknek. 
 
A marketing stratégia célja olyan feladatkörök és feladattípusok meghatározása, 
melynek segítségével a megye, mint területi önkormányzat, megfelelően és 
hatékonyan tudja pozícionálni önmagát, egyúttal tekintélyét és szerepét erősítheti. 
 
A megyének a fentebb felsoroltakon túl, erős társadalomszervező szerepet is 
vállalni kell, fel kell karolni a helyi ügyeket, valamint közvetítő szerepet kell betölteni 
a központi irányítás felé.  
 

A megyei önkormányzat stratégiai megújulásának koncepciója 
Stratégiai víziók 

 
1) Pragmatikus vízió. A jelenlegi államműködési keretei között a megye a 

konfliktusmentesen és komoly erőforrások nélkül betölthető feladatokra koncentrál. A 
helyi önkormányzati világ összefogását, támogatását tűzi ki célul, a helyi közéletet 
meghatározó és a megyei identitásra épülő ügyekben épít direkt kapcsolatot az 
állampolgárokkal, a központi állammal. 
 

2) Kezdeményező vízió. A jelenlegi keretek tágítására törekszik. Feltételezi és 
bemutatja, hogy egy erős és autonóm megye komoly értéke a magyar közvilágnak. A 
vízió fókuszában a térségfejlesztő, koordináló, szervező funkciókon túl a politikai 
funkciók is kiemelt szerepet kapnak: a Megye felvállalja a helyi közélet szervezését, 
a vidéki Magyarország politikai képviseletét. 
 
Az általunk preferált út a „kezdeményező” vízió megvalósulását szolgálja, az úgy 
nevezett „szervező megye” koncepciója. 
 

A „szervező megye” koncepciója 
 
A megyei önkormányzat a felhatalmazásuk erejére, autonómiájukra és a vidék, a 
területi középszint „képviseletlenségét” felismerve tevékeny, alakító szerepet vállal 
fel. Tovább lépve a jogszabályi kötelezettségek és a megye szimbolikus 
képviseletén, a települési szint feletti, megyei érdekek szószólója, a vidék gazdasági, 
társadalmi életének szervezője kíván lenni. 
 
Ennek mentén, három fő tevékenységi kör a megye számára; 

1. Közösségteremtés 
Tematikus fókuszok - a megye számára fontos témák, kooperációk, 
együttműködések kialakítása.  



Feltételek megteremtése - fórumok, megbeszélések, konferenciák formájában, 
ahol a megyei önkormányzatok - akár országos szinten - inkubáló szerepben 
teremtenek helyet és lehetőséget. 

2. Kezdeményezés  
 Erőforrás megteremtése. 
 Koordináló, szervező, támogató struktúra kialakítása. 

3. Képviselet 
 Formális és informális érdekérvényesítés kormányzati irányba. 
 Partnerek támogatása. 
 

Cselekvési program 
 

1. A stratégiai megújuláshoz a megye feladatainak, céljainak megfogalmazása, a közös 
akciók helyi tevékenységeinek megszervezése. 

2. Erőforrások biztosítása uniós keretből (KÖFOP) vagy a hazai költségvetésből.  
A megyének mindkét esetben szakmai és politikai elemeket egyaránt tartalmazó 
tervet kell letennie az erőforrásról döntést hozó szereplők felé. 

3. Kulcsprojektek, akciók megfogalmazása. 
Konkrét eredményekkel járó projektek, a szükséges intézményi, szervezeti és jogi 
keretek feltárása, kapacitások felmérése, szükség esetén fejlesztése. 

4. Koalíció építés. 
Kiemelten fontos feladat a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok 
közötti együttműködés kialakítása, szövegezése, az ehhez szükséges 
alkufolyamatok sikeres menedzselése. Külön-külön kell megfogalmazni az 
együttműködést az egyes településtípusokkal, a kisebb és nagyobb falvak, 
kisvárosok a megyei önkormányzat különböző helyzetű és érdekű, meghatározó 
partnereivel. 
 

Márka (brand) építés 
 

Az új szerephez, pozícióhoz napjainkban már elengedhetetlen az arculat kialakítása, 
amelynek segítségével az új Tolna Megyei Önkormányzat beazonosíthatóvá válik. A 
márka építés célja jelen esetben egy szervezet azonosíthatóvá, 
megkülönböztethetővé tétele. Összefoglalja a szervezet arculatát, szlogenjét, logóját 
és mindazt, amit a lakosság, munkatársak és egyéb szervek elképzelnek a márkanév 
hallatán (milyen értékeket közvetít, ahhoz milyen kultúra, közösség kapcsolódik, 
stb.). Ezek pozícionálják a „piacon” a márka helyzetét, biztosítva az összehasonlítási 
alapot a többi megyével szemben. A márkanév felépítése azonban nem rövidtávú 
folyamat és természetesen költségekkel is jár. 
 
A márka, amely egy név, kifejezés, jel, szimbólum, dizájn, illetve ezek kombinációja, 
úgy nevezett imázsban, arculatban ölt testet, de nem csak grafikai elemekből áll. 
 



Az arculat egy szervezet külső és belső környezetével folytatott kommunikációs és 
tevékenységprogramjának összessége is, melynek részei: 

− a szervezet tagjainak, a szervezetről és szerepléséről alkotott képe,  
− illetve a szervezet szavakban, tettekben és fizikai jelentésben megnyilvánuló 

szereplése, 
− a szervezet strukturális és kulturális jellemzőinek sora. 

 
Egyszóval minden olyan tevékenység, ami felelős a szervezet külső (lakosság, 
partnerek, befektetők) és belső (alkalmazottak) megítéléséért. Az arculat 
tulajdonképpen a szervezet személyisége, a belbecs. Turisztikailag és szervezetileg 
is meg kell határozni az arculatot, a márkát és ennek a kettőnek szorosan össze kell 
tartozni. 
 

Kommunikációs csatornák és eszközök 
 
Napjaink kommunikációjában egyre nagyobb szerepet kap az online tér, amit nem 
hagyhatunk figyelmen kívül, mint csatornát hangsúlyosan kell használnunk. Ez 
költséghatékonyság szempontjából is a legkedvezőbb, illetve célcsoport elérés 
szempontjából is a leghatékonyabb megoldás. Emellett azonban a következő 
súlypontot a személyes találkozókra, az úgynevezett esemény marketingre 
helyeznénk.  
Ennek legfőbb oka pont az, hogy felgyorsult világunkban a személyes 
találkozásokra, kapcsolatépítésre jut a legkevesebb idő, így ennek értéke a 
legnagyobb. 
 
A fentiekben már meghatározott, három fő tevékenységhez az alábbi csatornákat és 
eszközöket javasoljuk: 
 

1. Közösségteremtés  
Cél: információ áramlás kialakítása, fenntartása, közösség építés, összetartozás, 
identitás tudat 
Téma: kooperációk, együttműködések 
Célcsoport: helyi önkormányzatok, helyi gazdasági élet szereplői, témában érintett 
nem helyi politikusok 
Eszköz: fórumok, workshopok, gazdasági jellegű konferenciák szervezése, adott 
esetben sajtótájékoztatókkal kiegészítve, nyomtatott anyagok. 
Csatorna: online, email - első sorban személyre szabott (DM) levelek formájában, 
WEB oldal, facebook, szakmai oldalak 
 
Téma: közösségépítés 
Célcsoport: lakosság, ezen belül; vidéki értelmiség, kulturális vezetők, fiatal felnőttek 
Eszköz: fesztiválok, ünnepségek, díjátadók, aktuális, tematikus beszélgetések, 
nyomtatott anyagok. 
Csatorna: weboldal, facebook, helyi nyomtatott lapok, helyi rádió. 



 
2. Kezdeményezés  

Feladat: Erőforrás megteremtése, szervező, támogató struktúra kialakítása a vállalt 
feladatokhoz. 
Célcsoport: kormányzati szint 
Eszköz: személyes megkeresés 
Csatorna: személyes megkeresések, emailen és telefonon. 
 

3. Képviselet 
Feladat: Vállalni a megye politikai képviseletét, kezdeményező partnerként keresni 
az együttműködést az országos politika és igazgatás irányítóival. 
Célcsoport: kormányzati szint 
Eszköz: személyes megkeresés 
Csatorna: személyes megkeresések, emailen és telefonon. 
 
(Forrás: HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ által készített, „A megyei 
önkormányzatok stratégiai megújulása”-t szolgáló, 2015-ös kutatásai és 
dokumentációi) 
 
 
1. melléklet - jelenlegi státusz, a Megye tevékenységlistája 

2. melléklet - jelenlegi státusz, a Megyei kommunikáció megjelenései, 
preferenciái 

3. melléklet - 2017. év marketing és kommunikációs terv tábla, sablon 
 



1. számú melléklet   
Megye tevékenységlistája 
 
Közösségszervezés 
- minden olyan, a Megyei Önkormányzat által életre hívott program, melynek célja a 
megyei lakosság identitásának erősítése, a szórakoztatás, az értékteremtés és a 
hagyományőrzés. (Megyenapok, megyei szintű fesztiválok, a megye által 
megrendezett ünnepségek és azok a rendezvények is, melyeket nem a megye hozott 
létre, de annak megvalósításában aktívan részt vesz.)  
Az alábbi 2015-16. évi események példázzák a Megyei Önkormányzat aktivitását: 
• Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete, és a Bazsonyi Arany Mecénás díj 

Civil szervezetek elismerésére szolgáló díj alapítása: anyagi támogatás 100.000 
Ft,- értékben, valamint különdíj a beérkezett javaslatok alapján. Mecénás díj - 
bronzplakett 

• Felavató beszéd a Sasfészek kilátónál 
• Paksi Vak Bottyán Gimnázium 70. évfordulója 
• Döbröközi sportpálya átadása 
• Ünnepi közgyűlés a megyenapon 

 díjazottak és kitüntetettek elismerésére megtartott rendezvényen. 
• „Vár a Megye” – Tolna Megyei Értékek Napja 
• Tolna megye, mint a XLIII. Országos Honismereti Akadémia helyszíne 

Tolna megyével és a nemzetalkotó nemzetiségek történetével foglalkozó 
programsorozat  

• Bartal szobor koszorúzása 
 
Gazdaságszervezés és infrastruktúra 
- minden olyan program, mely kapcsolódik a megye gazdasági tevékenységének 
fellendítéséhez (gazdasági jellegű konferenciák, rendezvények, valamint a megye 
által kezdeményezett és finanszírozott infrastrukturális beruházások). 
• Konferencia a 2014-2020-as pályázati forrásokról 

tájékoztató, tudásátadó konferencia  
• Évértékelés 2015 októberében 
• Munkahelyteremtő fejlesztés átadása 

A várdombi GEO-BE-KE Kft. új telephelyének átadása.  
• Kihelyezett közgyűlés Pakson 
• Találkozó az NGM és a Megyei Önkormányzat között 

Személyes egyeztetést a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes 
államtitkárságának vezetőivel. 

• Sajtótájékoztató a Tolna megyei fejlesztésekről 
Az új fejlesztési időszak legfontosabb információit ismertették a tájékoztatón. 

• „2015 - Helyi termék éve” szakmai fórumsorozat 
A Földművelésügyi Minisztérium szakmai tájékoztató és népszerűsítő 
kampányának megyei állomása. 

• Szekszárdi sajtótájékoztató a fejlesztési források kapcsán 



 
 
Együttműködések 
A következő együttműködési megállapodások tartoznak ebbe a csoportba:  
- más megyékkel kötött testvérmegyei megállapodások,  
- gazdasági vállalatokkal kötött egyezmények,  
- oktatási intézményekkel, elsősorban egyetemekkel kötött szerződések.  
Célja: gazdaságerősítő hatás és marketing szempontok, helyi identitás erősítése 
 
• Együttműködés a megyei önkormányzat és három vidékfejlesztési 
társulás között 
Vidékfejlesztési források közös tervezéséről szóló szerződés; a Tolnai Hármas 
Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalával, a 
Völgységi Önkormányzatok Társulásával, valamint a Kapos-menti Terület- és 
Vidékfejlesztési Társulással, a 2014-2020 közötti LEADER források hasznosulása 
érdekében. 
 
Alba megye Románia 
Fehér és Tolna megye 1993-ban kötött partneri szerződést. A kapcsolat keretében 
együttműködés jött létre az ifjúság, a turisztika, és a katasztrófavédelem területén. 
A két megye kapcsolatára alapozva hivatalos együttműködési megállapodást kötött 
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Alba Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség – Centru 
Regionális Fejlesztési Ügynökség. 
Aube megye Franciaország 
A két megye kapcsolatfelvétele 1999-ben kezdődött, a Francia-Magyar 
Kezdeményezések Társaságának közvetítésével. Az ezt követő években több 
találkozásra is sor került, majd a partneri szerződést 2002-ben írták alá az akkori 
vezetők. Az együttműködés elsősorban a közigazgatási rendszer kölcsönös 
megismerését célozza meg, de érdeklődés mutatkozott a turisztika, a természet- 
és környezetvédelem területén is. A partnerkapcsolatot gazdagítja, hogy a Tolna 
Megyei Agrárkamara és az Aube Megyei Agrárkamara 1997. óta folyamatos, jó 
viszonyt tart fenn. 
Bautzen járás Németország 
A partnerkapcsolat Main-Tauber járás közvetítésével 1994. áprilisában jött létre, 
mely 1997-ben illetve 2004-ben megerősítést nyert. 
A megye és a járás közötti együttműködés az oktatás és a kultúra mellett az 
egészségügyi és szociális szféra valamint a gazdaság és turizmus területére terjed 
ki. 
A partnerségbe az évek során számos civil szervezet is bekapcsolódott. 
A járás és a megye települései közül Sióagárd és Malschwitz valamint Fadd és 
Goßhartau ápol települési szintű partnerkapcsolatot. 
Main-Tauber járás Németország 
Tolna megye és Main-Tauber járás kapcsolata hivatalosan 1991-ben jött létre, amit 
1989-től az akkori két elnök baráti látogatásai előztek meg. 
A kapcsolatok a közigazgatási szerkezet kialakításához nyújtott segítésen túl 
kiterjednek a kultúra, a szociális ügyek, a katasztrófavédelem, a turisztika, a sport 
valamint az ifjúsági ügyek területére. 



Az elmúlt 17 évben a megye és a járás számos civil szervezete között alakult ki 
együttműködés és az évek folyamán a megyék közötti kapcsolat kiterjedt a 
települések szintjére is. Ennek köszönhetően Dunaföldvár - Weikersheim, 
Dunakömlőd – Lauda-Königshofen, Ozora – Werbach valamint Őcsény – 
Niederstätten településeknek van jól működő kapcsolata egymással. 
Szecsuán tartomány Kína 
A partneri szerződés aláírására 1993-ban került sor. A nagy földrajzi távolság és a 
jelentős nagyságrendbeli eltérések miatt a kapcsolatok többszöri kezdeményezés 
ellenére sem tudtak igazán intenzívvé válni és leginkább a diplomácia szintjén 
maradtak meg. 
A tartomány és a megye részéről a kereskedelmi valamint a turisztikai és kulturális 
kapcsolatok kialakítására történtek kísérletek 
Voronyezs megye Oroszország 
A 2015-ben létrejött együttműködés a következő területeket nevesíti: ipar, 
mezőgazdaság, közlekedés és kereskedelem; tudomány, technika és 
egészségügy; kultúra és művészet; turizmus; oktatás és sport; ifjúságpolitika; 
ökológia. A partnerség megvalósulási formái: kiállítások, konferenciák, kerekasztal 
fórumok. 
Közép-Boszniai kanton Bosznia-Hercegovina 
A Tolna Megyei Önkormányzat és a Közép-Boszniai Kanton Kormányzata által 
2016-ban megkötött együttműködési megállapodás alapján a tapasztalatcsere, 
gazdaságfejlesztési, növekedési és munkahelyteremtési projektek, 
szakembercsere, oktatás, kulturális kapcsolatok terén kívánnak partnerséget 
kialakítani.  

 
Díjak 
Jellemzően olyan tevékenységekért, melyeket különösen fontosnak tart és melyek 
segítik bizonyos területek fejlődését. (civil tevékenység, sport, kultúra) 
• Tolna Megye Talentuma – kiemelkedő tanulmányi teljesítményű diákok díjazása 
• Létay Menyhért díj – kiemelkedő tanárok díjazása 
• Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj – civil tevékenységek díjazása 
• Bazsonyi Arany Mecénás díj – civil tevékenységeket támogató mecénások 

díjazása 
• Tolna Megyei Diáksport Tanács díjai – legeredményesebb ifjú sportolók díjazása 
• Sportszövetségek Szövetsége – felnőtt sportolók díjazása 
• Megyei kitüntető díjak 
 
Tolna Megyei Értéktár 
Hungarikum Bizottság intézményét a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény hívta életre, melynek értelmében a 
nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen 
összetett, alulról felfelé építkező rendszerben történik. A Megyei Értéktár Bizottságok 
fontos szerepet töltenek be ebben a rendszerben: az értékek gyűjtése által erősödik 
a települések identitása, megtartó ereje. A fiatalok bevonása segíti az erősebb 
kötődés kialakítását, mely akár csökkentheti az elvándorlást. 
(www.kincsestolnamegye.hu) 
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2. számú melléklet 
Megyei kommunikáció megjelenései, preferenciái 
 
Kommunikációs csatornák és témák 
 
Kommunikációs csatornák (honlap, facebook, regionális nyomtatott hírlapok) 
A Megyei Önkormányzat weboldala színvonalas, átlagosan havi 4-6 bejegyzéssel 
frissülő honlap. A legfontosabb hírek mellett megosztja a Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetségét érintő információkat, változásokat is a honlap. E kettő elérési 
pont (weboldal, Facebook oldal) a fő kommunikációs felülete a Megyei 
Önkormányzatnak, a bejegyzéseket jellemzően saját készítésű képekkel illusztrálja. 
A TEOL.hu-n – a Tolna Népújság online kiadása – a Megyei Önkormányzat 
megjelenítettsége jó, heti több hír, megjelenés foglalkozik a Megyei 
Önkormányzattal, valamint a közgyűlés elnöki és alelnöki megszólalásaival, 
beszédeivel, tevékenységével. Továbbá külön megjelenést biztosít a Megyei 
közgyűlési elnök vezető pozíciója a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének vezetőjeként. 
 
Vezető tisztségviselők nyilatkozatai 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Megye vezetői, lehetőség szerint minél 
hangsúlyosabban képviseljék Megyéjüket. ( Milyen események során, milyen 
rendszeresen kommunikálnak a megyei tevékenységekről, értékekről. ) 
A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke, Fehérvári Tamás 
megjelenése a médiában erős, mind országos, mind helyi szinten 
közösségszervezés (testvérmegyei kapcsolatok, Megyei Értéktár, sport és oktatási 
ügyek), mind a gazdaságfejlesztés és infrastruktúra (2014-2020-as uniós fejlesztési 
források, munkahelyteremtő fejlesztések átadása) terén gyakorta jelenik meg. 
Hasonlóképp elmondható ez az együttműködések megkötése, ápolása kapcsán, 
valamint a díjátadások, kitüntetések tekintetében is. 
A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlésének alelnöke Ribányi József megjelenése 
a médiában, helyi szinten, mind a közösségszervezés és az együttműködések 
megkötése, ápolása terén, mind a gazdaságfejlesztés és infrastruktúra kapcsán jó, 
az uniós fejlesztési források és lehetőségek témájában, valamint a helyi agrárium 
kapcsán kiemelkedő.  
 
Összefoglalva: 
A Megyei Önkormányzat kommunikációjának nagy része a honlapon történik: a 
megyét és a Megyei Önkormányzatot érintő legfontosabb hírek, tájékoztatások, 
eredmények, közgyűlési beszámolók és összefoglalók, valamint rendezvényekre való 
meghívók tekintetében. 
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A Megyét leggyakrabban az elnök és az alelnök képviseli az olyan gyakori témákban, 
mint a közösségszervezés, a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés kérdéseiben, 
valamint az együttműködések megkötése kapcsán – jellemzően a nemzetközi 
testvérmegyei kapcsolatápolás, valamint a szerteágazó nemzetközi együttműködés-
rendszer keretében. 
 
A megye önmeghatározása 
 
A jelenlegi meghatározás alapján, Tolna értékeire való építés mentén érhető tetten – 
táji, gazdasági adottságok, hagyományok, valamint a történelem a sarokpontjai a 
megyének. Fontos értékként jelenik meg, hogy a megyerendszert mely egyidős a 
nemzetállammal, szükséges megőrizni, a feladatokat pedig szilárd értékrend alapján, 
a fejlődés iránti igénnyel kell végezni. A megyei önkormányzat működésének meg 
kell haladnia az igazgatást, segítenie kell a települések élhetőségét, vonzerejét 
javítani. 
 
Önképe alapján Tolna megye Magyarország azon része, ahová jó érzés megérkezni, 
ahol jó élni. A megyei hitvallás alapján Tolna megye kincsei gazdag vizei és erdői, 
kiváló borvidékei, az élő hagyományok és a megyei identitástudat. 
 

Kiemelt prioritások 
 

Kárpát-medencei nemzetközi kapcsolatok építése 
A Megyei Önkormányzat évtizedekre visszanyúló kapcsolati rendszert alakított ki, 
főként a nyugati államok térségeivel, testvérmegyei együttműködés keretében. A 
jövőben a megye a Kárpát-medencei régió országainak irányába fordítja figyelmét, 
ennek megfelelően új együttműködési lehetőségeket keres a szomszédos és 
környező országokban.  
 
Gazdasági- és turisztikai fejlesztési lehetőségek megragadása 
A Megyei Önkormányzat számára kiemelt cél a megye nagy turisztikai potenciáljának 
kiaknázása. 
 
Nemzetközi kapcsolatok ágazati együttműködéseinek erősítése 
A Megyei Önkormányzat valamennyi nemzetközi együttműködését különböző 
ágazatok, közpolitikai irányvonalak mentén határozta meg. Rendkívül fontos, hogy a 
partnerségek szakmai oldala a jövőben még hangsúlyosabb legyen, mely által egy-
egy területen meglévő jó gyakorlatok, tudástőke és tapasztalatok cseréje valósulhat 
meg.   
 
Uniós csatlakozás előtt álló országok támogatása 
Hazánk több mint egy évtizedes európai uniós tagsága számos olyan tapasztalatot, 
és hasznos gyakorlati ismeretet eredményezett, amely a csatlakozás előtt álló 
országok számára rendkívül nagy segítséget jelenthet. Magyarország nem csupán 
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nemzeti szinten, hanem a megyék által, területi szinten is képes támogatást nyújtani 
az integrációra felkészülő országok számára. A csatlakozni kívánó környező államok 
országos szint alatt elhelyezkedő közigazgatási egységei hasonló elvárásokkal 
nézhetnek szembe az európai unióban, mint a megyei önkormányzat, ezáltal a 
megye konkrét iránymutatással, információkkal tudja segíteni partnereit.  
 
Sió és Duna menti térség gazdasági felzárkóztatása 
A megyei önkormányzat egyik kiemelt projektje a Sió rendezése és a hozzá tartozó 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Egy kerékpárút, a vízi sportlehetőségekhez 
szükséges feltételek megteremtése is szerepel a tervek között. 
 
Kiemelt ágazat: az agrárium 
Helyi termékek előállításának és kereskedelmének előmozdítása, valamint az 
agrárium és a turisztika értékeinek támogatása kiemelt fontosságú – ezek határozzák 
meg a megye profilját. 
 
Kiemelt tevékenység: nemzeti értékeink gyűjtése, népszerűsítése 
A Megyei Önkormányzat a Megyei Értéktár Bizottság működtetésével, az értékek 
gondozásával segíti elő a nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését; saját 
honlapon, gazdagon mutatja be a megye értékeit.  
 
A folyamatos kapcsolattartás jegyében félévente sajtófórum megrendezésére kerül 
sor, a Megyei Önkormányzat aktuális helyzete és rövidtávú céljai ismertetésének 
érdekében. A Tolnatáj Televízióval kiemelt kapcsolatot tart fenn a megye, amelynek 
keretében a médium havi rendszerességgel magazinműsort készít a megyei 
hírekből. A megyei médiával kialakított széleskörű együttműködések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az önkormányzat a sajtó közvetett csatornáin keresztül folyamatos 
tájékoztatást adjon tevékenységéről, és gondoskodjon az állampolgárok számára 
történő átlátható működés megismerésének lehetőségéről.  
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