
Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós szakosztálya 
tevékenységéről 

 

A Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós szakosztálya 2018 őszén, a 

Debrecenben megrendezett közgazdász vándorgyűlésen általa szervezett 

előadásokkal kezdte meg tevékenységét, s azóta - a hazai közgazdász közéletben 

történő aktív részvétel mellett, illetve annak részeként - több, nagy tekintélyű, az 

Európai Unió és Magyarországnak az EU-hoz fűződő kapcsolataiban 

meghatározó személyiséget sikerült előadónak megnyernie.  

A szekció célja: az Unió tevékenysége és e tevékenység magyar vonatkozásai 

fontosabb összefüggéseinek bemutatása, elemzése és megvitatása, aktív 

hozzájárulás az európai szellemiségnek és értékrendnek az érdeklődő 

közvéleménnyel való megismertetéséhez.  

A szekció rendezvényeire nem kizárólag az MKT tagjai, hanem egy attól jóval 

szélesebb kör kap meghívást. Ezzel a szekció igazolni kívánja a Társaság és az 

EU-szekció nyitottságát, téve ezt abban a reményben, hogy ezzel a nyitottsággal 

nemcsak az MKT és azon belül a szekció tevékenységét hozzuk közelebb a 

közgazdász társadalomhoz, hanem új tagokat is meg tudunk nyerni.    

Fentiek jegyében a fennállásunk bő első esztendejében, azaz a 2018 ősze és 

2019 decembere között – időrendi sorrendben, a teljesség igénye nélkül –  

• vendég előadóink sorában köszöntöttük  

2018 őszén Balás Péter volt nagykövetet, az Európai Bizottság 
kereskedelempolitikai főigazgatósága egykori helyettes vezetőjét, 

Wendelin Ettmayert,  az osztrák Nemzeti Tanács volt néppárti 

képviselőjét, Ausztria helsinki, ottawai, majd a strassbourgi székhelyű 

Európa Tanácshoz akkreditált egykori nagykövetét, nemzetközileg 

elismert külpolitikai szakértőt, majd  

2019 első felében - Magyarország EU-hoz történő csatlakozása 15. 

évfordulója alkalmából - Martonyi János egykori külügyminisztert, 

Medgyessy Péter volt miniszterelnököt és Prőhle Gergelyt, Magyarország 

egykori berlini nagykövetét, majd  

2019 őszén Stumpf István volt kancellária-minisztert és 

alkotmánybírót és Habsburg György rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövetet;  

2020. február 3-án, az Egyesült Királyság az Európai Unióból 

történt távozása utáni első munkanapon az addigi talán legszélesebb 

érdeklődéssel kísért rendezvényre hívtuk meg Takács Szabolcsot, a 

magyar kormány brexit-megbízottját és Iain Lindsayt, Nagy-Britannia és 
Észak-Írország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét; 



• helyszíni látogatás keretében fogadta a szakosztály tagjait és érdeklődő 

vendégeit Dieter Meyer, az Andrássy Gyula Egyetem rektora és Dale A. 
Martin, a Siemens magyarországi cégcsoportjának elnök-vezérigazgatója, 

a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) volt elnöke, s 

nem utolsósorban 

• a szeptember 6. és 8. között Nyíregyházán megtartott 47. közgazdász 

vándorgyűlésen Takács Szabolcs volt államtitkár, a Külügyminisztérium 

brit EU-kilépésért felelős biztosa és Iván Gábor igazgató, az Európai 
Unió Tanácsának Általános Politikai Igazgatóságának vezetője, 

szekciónk alelnöke adott tájékoztatást az Európai Unió működésével 

kapcsolatos aktuális kérdésekről (brexit, szervezeti és személyi 

megújulás, stb.)  

 

A közeljövő terveivel kapcsolatban bejelentjük, hogy 

• az előzetes egyeztetés alapján ez év április 6-án Várhelyi Olivért, az 

Európai Bizottság bővítési ügyekben illetékes tagját látjuk vendégül,  

• rendezvényt tervezünk Németország soros elnöksége alkalmából, 

• a 2020. szeptember második felében Szegedre tervezett közgazdász 

vándorgyűlésre Steiner Attilát, az Igazságügyi Minisztérium uniós 

ügyekben illetékes államtitkárát és – ismételten - és Iván Gábor igazgatót, 

az Európai Unió Tanácsának Általános Politikai Igazgatóságának 

vezetőjét tervezzük meghívni.    

Egyes rendezvényeinkről rendszeresen tudósítást közölt a www.novekedes.hu c. 

online hírújság, a Közgazdász Vándorgyűlésen az EU-szekció rendezésében 

elhangzott előadásokról – a rendezvényről szóló számos egyéb tudósítás mellett 

– a szakmai sajtó ettől jóval szélesebb köre adott tájékoztatást.  

Október közepén a szekció elnöke – ugyancsak a www.novekedes.hu online 

hírújságnak, február elején pedig a Népszavának adott hosszabb interjúban – az 

Európai Unió jövőbeni támogatási politikája, illetve az uniós költségvetés 

jövőjének fontosabb összefüggéseit elemezte. 

 

Budapest, 2020. március 2.    

 

 

dr. Fazakas Szabolcs    Juhász Imre 

   a szekció elnöke             a szekció titkára 


