
Európai Unió szakosztály 
 
Az idén megalakult az Európai Uniós szakosztály, s így az először rendezett  szekcióülést a 
Magyar Közgazdasági Társaság az ez évben Debrecenben tartott közgazdász 
vándorgyűlésén. A szekció ülésén magas rangú, nagy tapasztalatokkal rendelkező előadók 
számoltak be EU-s tevékenységük aktuális kérdéseiről és feladatairól.  
 
A szekcióüles nyitó előadásában Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség EU-ügyekért felelős 
államtitkára értékelte az Európai Unió aktuális helyzetét, személyes tapasztalatai alapján 
vázolta az előttünk álló fő kérdéseket és azok várható fejleményeit. Az előadásban az Európai 
Unió előtt álló, megoldásra váró kihívások sorában az Egyesült Királyság EU-ból történő 
kilépése („brexit”), a migrációs válság, valamint a 2021 és 2027 közötti időszak közös 
költségvetése került kiemelésre.  
 
Magyarország számára kiemelt jelentőségű a migrációs kérdések megoldása. Ezen a területen 
már három éve kezdeményező szerepet töltünk be, egyre több ország hivatalos támogatását, 
de legalábbis egyetértését is megszerezve. Nagy szerepet játszik a visegrádi országok közös, 
következetes fellépése, melyben a magyar politika aktív egyeztető szerepet játszik.  
 
Számunkra ugyancsak nagyon fontos az új költségvetési időszak helyes, eddigi 
eredményeinken alapuló, azok fenntartását biztosító kialakítása. Látva és elfogadva az 
Európai Unió előtt álló kihívásokat, különös tekintettel a brit EU-kilépés által okozott 
mintegy évi 8 milliárd eurós bevételkiesést, készek vagyunk konstruktívan közreműködni egy 
olyan kompromisszum létrehozásában, melyben figyelembe veszik a magyar felzárkózás és az 
agrárágazat érdekeit. Ennek során többször kijelentettük, hogy készek vagyunk emelni a 
magunk költségvetési hozzájárulását annak érdekében, hogy ne kelljen csökkenteni a 
költségvetést, illetve annak kohéziós és agrárcélú kifizetéseit.  
 
Értjük, hogy a Bizottság minél előbb, még a jövő évi európai parlamenti választások előtt le 
kívánja zárni a költségvetési vitát, de erre csak akkor látunk lehetőséget, ha egy mindenki 
által elfogadható, kompromisszumos terv jön létre, de amire az eddigi tárgyalások 
eredményeinek ismeretében nem látunk reális esélyt.  
 
Takács Szabolcs államtitkár előadásához csatlakozva Szapáry György nagykövet, volt 
jegybanki alelnök az Európai Uniót összetartó és szétszakító centripetális és centrifugális 
erőket jellemezte. Ennek során kitért az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában szerzett 
tapasztalataira, melyek nem adnak egyértelmű válaszokat az Európai Unió jövőjére 
vonatkozóan.   
 
Iván Gábor európai ügyekért felelős korábbi államtitkár, a Tanács politikai igazgatója 
előadásában a 2021-2027 közötti költségvetés főbb kérdéseit és összefüggéseit elemezte. A 
helyzet alapos bemutatása, az ellentmondások elemzése után, jelenlegi munkaköréből adódó 
ismereteire és tapasztalataira támaszkodva kifejtette: még hosszas, nehéz tárgyalásokra kell 
számítanunk mind a költségvetés keretei, mind annak részletei vonatkozásában.  
 
 
 
 
 



Figyelmünket nem csak a nyilvánosság előtt zajló, a fő számok kialakítását célzó 
tárgyalásokra, hanem az ezek mellett folyó, a felhasználásról szóló megbeszélésekre is 
koncentrálnunk kell, nehogy egyes koefficiensek változtatása számunkra kedvezőtlen hatást 
gyakoroljanak. Különösen fontos az ún. politikai feltételrendszer, mint pl. a jogállamiság, 
mint feltétel bevonása, mert azt különös eljárási rendben alakítják ki, s amelynek 
elfogadásánál és későbbi alkalmazásánál a költségvetéssel ellentétben nem feltétel az 
egyhangúság, azaz nem élhetünk vétójogunkkal.  
 
A szekcióülést Baranyai László, az Európai Beruházási Bank volt elnökhelyettesének a 
szekció elnökségi tagjának előadása zárta, aki részletesen bemutatta és elemezte az EIB 
tevékenységét és lehetőségeit az Európai Unió, s ezen belül a magyar gazdaság fejlődésének 
elősegítése céljából. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tradicionális termékek mellett egy sor új 
programot indítottak, melyek a magyar intézmények és cégek számára is kedvező 
lehetőségeket kínálnak.  
 
Az ülés résztvevői főleg a migrációra, a költségvetésre és az EIB által kínált 
hitellehetőségekre vonatkozóan szóltak hozzá, illetve fogalmaztak meg kérdéseket.  
 
Az ülés végeztével valamennyi résztvevő nagyon hasznosnak, érdekesnek és tanulságosnak 
ítélte meg az ott elhangzottakat, hangsúlyozva, hogy ilyen magas rangú, kompetens előadókat 
a jövőben is szívesen fogadnak a szekció, illetve a szakosztály következő rendezvényein. A 
szakosztály munkatervét, az elkövetkező időszak programját a szekcióülésen elhangzott 
előadások és hozzászólások figyelembe vételével célszerű meghatározni.   
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