
EU-szekció 
Az 57. közgazdász vándorgyűlés Európai Unióról szóló szekcióülésén Takács Szabolcs, a brit 
EU-kilépés ügyeiért felelős miniszteri biztos, volt EU-ügyekért felelős államtitkár és Iván 
Gábor, az Európai Unió Tanácsa általános politikai igazgatóságának vezetője adott 
tájékoztatást a brexitről, valamint az Európai Unió helyzetéről és a szervezet előtt álló 
kihívásokról. Az ülést dr. Fazakas Szabolcs, a Magyar Közgazdasági Társaság EU-
szakosztályának elnöke vezette. 

Takács Szabolcs egy olyan aktuális helyzetképet vázolt fel, amely naponta változik. Tény, 
hogy az Unió legfőbb döntéshozói komoly döntéseket nem tudnak meghozni a brexit 
kimenetelének ismerete nélkül, legyen szó akár a költségvetésről, akár olyan ügyekről, mint 
az európai intézmények jövőbeni személyi összetétele. Véleménye szerint a vándorgyűlés 
idején rendelkezésre álló ismeretek birtokában azzal kell számolni, hogy október 31-én nem 
fog megvalósulni a briteknek az EU-ból történő távozása.  

Magyarországnak, tágabb értelemben egész Európának, sőt maguknak a briteknek is az lenne 
az érdeke, hogy az Egyesült Királyság bent maradjon az Unióban. A tavasszal elfogadott 
brexit törvény nyomán azonban minden magyar tárca felkészült a no-deal forgatókönyvre is. 
A kormány EU-honlapján elérhetőek a brexittel, illetve annak az állampolgárokat érintő 
részeivel kapcsolatos információk. Az Egyesült Királyság területén élő mintegy 150-200 ezer 
magyar szerzett jogai illetve a hazánkban élő 5-10 ezer brit jogai, nem fognak sérülni, illetve 
már elindult egy, a letelepedési státusz megszerzésével kapcsolatos program.   

A szuverenista szemléletű magyar kormány negatívan ítéli meg az Európai Bizottság elmúlt 
ötéves működését, mert abban a föderalista szemlélet dominált, s ez az Európai Parlament 
tevékenységére is igaz. A magyar kormánynak sikerként értékeli az Európai Bizottság új 
elnökének meghatározásakor a csúcsjelölt” („Spitzenkandidat”) jellegű jelölés kiiktatását. 
Úgy tűnik, olyanok vezetik majd az Uniót, akikkel együtt lehet működni, ugyanakkor egyes 
területeken a Közösség elé kerülő kihívások kapcsán az elkövetkező öt évben számos 
konfrontációra kell majd felkészülni.  

Sajnálatos, hogy az új tagországok egyetlen csúcsvezetői pozíciót kaptak. Kérdés, az Unió új 
vezetése hogyan kezeli a migránskérdést, de vannak olyan, a térségünk országait közvetlenül 
érintő olyan más kérdés is, mint pl. a kiküldetési irányelvek kérdése.  
 
Iván Gábor szerint az elkövetkező időszak egyik legnagyobb kihívása a második éve érdemi 
előrelépés nélkül folyó, a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetésről folytatott vita. 
Októberben és decemberben jöhetnek fontosabb döntések, de benne van a levegőben, hogy 
végül áthúzódik a keret-költségvetésről szóló végső tagállami alku a jövő év első felére. Sok a 
nyitott kérdés a bankunió és a monetáris unió vonatkozásában is. A bővítés területén az EU 
által tett ígéret szerint Észak-Macedóniának és Albániának kell majd „mondani valamit”. A 
vándorgyűlés idején, (s ez így volt szeptember végén is), vannak még nyitott kérdések a 
bizottság összetételével kapcsolatban; (mint ismeretes, az új bizottságot „egy csomagban” kell 
elfogadni).  
 
A globális erőviszonyok úgy alakulnak, hogy egyre több olyan jelenség van, melyeknél 
komoly veszély az EU pozícióvesztése. Ezek közé tartozik a digitalizáció, az éghajlatváltozás, 
a biztonság és a migráció. Kelet-nyugati törésvonalak mutatkoznak a hátrányos helyzetű 
országok és térségek felzárkóztatása és a közös költségvetés területén, ugyanakkor 
erősödőben vannak az észak-déli konfliktusok is.      
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