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10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások
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2014. május 15.
NKE Ludovika Campus
A konferencia munkanyelve: magyar, angol szinkrontolmácsolással

Csütörtök, május 15.
9.00

regisztráció

9.40

A konferencia megnyitása (Prof. Dr. Patyi András rektor)

1. szakmai panel: „Uniós csatlakozásunk az intézmény- és jogrendszer változása tükrében”
Az Európai Unió tagjaként, a magyar közigazgatási intézményrendszer és a magyar jogrendszer
számára új kihívásokat jelent az Unió folyamatosan változó, fejlődő uniós joganyagához történő
adaptáció elvárása. Milyen lehetséges tagállami stratégiák vázolhatók fel az elmúlt 10 tapasztalatai
alapján egy olyan Európai Unióban ahol egyaránt fontos a mind inkább intézményesülő közös európai
identitásból fakadó feladatoknak való megfelelés mellett a nemzeti értékek megőrzése.
10.00 vitaindító előadás (Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes)
10.20 1. panel kerekasztal beszélgetése
- moderátor: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet igazgató, NKE Nemzetközi Intézet
felkért résztvevők:
- Dr. Ódor Bálint EU ügyekért felelős helyettes államtitkár, Külügyminisztérium

- dr. Fehér Miklós főosztályvezető-helyettes, Európai Uniós Jogi Főosztály, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
- dr. Gál Kinga európai parlamenti képviselő
- dr. Varga Attila egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

11.10 kávészünet

2. szakmai panel: „Európai uniós tagságunk 10 éve az európai gazdasági integráció folyamatainak
tükrében”
Az európai gazdasági együttműködés és integráció több mint fél évszázados története eredményezte
a legmélyrehatóbb változásokat a „Közös Piacot” alapító országok és az unióhoz az idők során
csatlakozó újabb tagállamok gazdaságának szerkezetében. Milyen mérleg vonható Magyarország és a
régió országai számára az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk óta eltelt időszak világgazdasági és
hazai folyamataira figyelemmel?
11.20 vitaindító előadás (Dr. Hetényi Géza főosztályvezető, EU Gazdaságpolitikai Főosztály,
Külügyminisztérium)
11.40 2. panel kerekasztal beszélgetése
- moderátor: dr. Marján Attila tanszékvezető, NKE-NIT Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék
felkért résztvevők:
- Dr. Stelbaczky Tibor főosztályvezető, EU Ágazati Politikák Főosztálya Külügyminisztérium
- Dr. Kátai Anikó főosztályvezető, EU Belső Piaci és Jogi Főosztály, Külügyminisztérium
- Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. dékán, University of Economics in Bratislava, Faculty of
International Relations
12.30 ebéd a konferencia helyszínén
3. szakmai panel: „Uniós tagságunk és Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének
változásai”
A kerekasztal beszélgetésen résztvevő szakértők arra keresik a választ, hogy az Európai Unió (és a
NATO) tagjaként Magyarország és a visegrádi országok számára milyen lehetőségek nyílhatnak
nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztésére és nemzeti érdekeik képviseletére az Európai Unióhoz
csatlakozni kívánó, esetleg tagjelölti státusszal is rendelkező, nyugat-balkáni országok, illetve az
Európai Szomszédság Politika hatálya alá eső keleti partnerség országai tekintetében.
13.30 vitaindító előadás (felkért előadó: Győri Enikő EU ügyekért felelős államtitkár,
Külügyminisztérium)

13.50 3. panel kerekasztal beszélgetése
- moderátor: N. Rózsa Erzsébet, Dr. Habil. tudományos igazgató, Magyar Külügyi Intézet
felkért résztvevők:
- dr. Trócsányi László Magyarország párizsi nagykövete
- dr. Hóvári János Magyarország ankarai nagykövete
- dr. Gyurcsik Iván Magyarország varsói nagykövete
- dr. Szőke László igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal, Külügyi Igazgatóság
- Jan Pastwa igazgató, National School of Public Administration, Varsó, Lengyelország
- Dr. Toms Rostoks assistant professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences,
University of Latvia, Lettország

14.40 Kávészünet

15.00 „Magyarország az EU-ban 2004-2014” könyvbemutató
16.00 Nagyköveti beszélgetés a szomszédos EU-tagállamok nagyköveteinek részvételével
(Moderátor: Prof. Dr. Gazdag Ferenc, NKE Nemzetközi Intézet)
17.30 a konferencia szakmai programjának vége

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció a jelentkezők számától függően a benedek.gyorgy@uni-nke.hu email címen
legkésőbb 2014. május 9-én 12.00 óráig

A rendezvény az ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 azonosító számú, „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című
EU finanszírozású projekt keretében valósul meg. A rendezvény során, tekintettel annak EU finanszírozására
kép-és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Önről készült felvételek a projekt
dokumentációhoz felhasználásra kerüljenek, kérjük, a mariann.benedek@nki.gov.hu címen jelezze.

MEGHÍVÓ
ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001
TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL
10 év az Európai Unióban – tanulságok és új kihívások
Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
2014. május 15.
NKE Ludovika Campus

SZAKMAI PANELEK SZINOPSZISA
1. szakmai panel: „Uniós csatlakozásunk az intézmény- és jogrendszer változása tükrében”
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő 2004. évi csatlakozására a magyar államigazgatás
intézményrendszerének és az ország jogrendszerének mélyreható módosítását igénylő
jogharmonizációs folyamat eredményeként került sor. A tagságra való felkészülés feladatainak
lezárulását követően azonban, immár az Európai Unió tagjaként, a magyar közigazgatási
intézményrendszer és a magyar jogrendszer számára új kihívásokat jelent az Unió folyamatosan
változó, fejlődő uniós joganyagához történő adaptáció elvárása egy olyan környezetben, melyben az
Európai Unió maga is dinamikusan reagál az egységesülő Európa és a globalizáció kihívásaira. Milyen
lehetséges tagállami stratégiák vázolhatók fel tehát az elmúlt 10 tapasztalatai alapján egy olyan
Európai Unióban ahol a szuverenitásuk egy részét az Unió intézményei keretében közösen gyakoroló
tagállamok számára egyaránt fontos lehet a mind inkább intézményesülő közös európai identitásból
fakadó feladatoknak való megfelelés mellett a nemzeti értékek megőrzése és a szűkebb regionális
identitásképző kezdeményezésekben való részvétel.
2. szakmai panel: „Európai uniós tagságunk 10 éve az európai gazdasági integráció folyamatainak
tükrében”
Bár az Európai Unió mára az egységes belső piac megteremtésén túl a tagállamok integrációját a
gazdaság mellett az együttműködés számos egyéb területére kiterjesztette, az európai gazdasági
együttműködés és integráció több mint fél évszázados története eredményezte a legmélyrehatóbb
változásokat a „Közös Piacot” alapító országok és az unióhoz az idők során csatlakozó újabb
tagállamok gazdaságának szerkezetében. A korlátozásoktól mentes egységes belső piac
megvalósulása a kereskedelmi kapcsolatoktól kezdve a monetáris politikán, az energia- és a
foglalkoztatáspolitikán vagy a versenyszabályozáson keresztül a beruházások vagy az adózás
szabályozásáig megkerülhetetlen tényező lett a tagállamok gazdaságpolitikai stratégiájának

formálása során. Milyen mérleg vonható Magyarország számára az Európai Unióhoz történő
csatlakozásunk óta eltelt időszak világgazdasági és hazai folyamataira figyelemmel, és milyen
lehetőségeket kínál a magyar gazdaság számára az, hogy a XXI. század globális gazdasági kihívásainak
az Európai Gazdasági Térség részeként és ezen belül az Európai Unió tagállamaként nézhet szembe?
Mit gondolnak szakértőink az európai monetáris unió jövőjéről és Magyarországnak az eurózónához
történő csatlakozása lehetséges forgatókönyveiről?
3. szakmai panel: „Uniós tagságunk és Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerének
változásai”
Magyarország elmúlt 15 évben lezajlott euro-atlanti integrációja az országunk történelme során
hagyományosan szem előtt tartott európai identitásunk intézményesüléseként is értelmezhető. E
prioritás
megkérdőjelezhetetlensége
mellett
azonban
Magyarország
nemzetközi
kapcsolatrendszerének alakulását-alakítását geopolitikai helyzetünk, a globális migrációs
folyamatokhoz való viszonyunk, regionális együttműködési lehetőségeink, az ország nemzetpolitikaistratégiai céljai és biztonságpolitikai megfontolások is befolyásolhatják. A kerekasztal beszélgetésen
résztvevő szakértők arra keresik a választ, hogy az Európai Unió (és a NATO) tagjaként Magyarország
számára milyen lehetőségek nyílhatnak nemzetközi kapcsolatrendszerünk fejlesztésére és nemzeti
érdekeink képviseletére – bilaterális kapcsolatainkon valamint az uniós intézményrendszeren
keresztül – az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó, esetleg tagjelölti státusszal is rendelkező, nyugatbalkáni országok, illetve az Európai Szomszédság Politika hatálya alá eső keleti partnerség országai
tekintetében. A panelben szakértőink áttekintik, hogy a magyar külpolitika fő irányainak megfelelően
a visegrádi országok közös külpolitikai érdekei megfogalmazhatók-e a közvetlen szomszédságunkban
található Balkán országai illetve a globális/keleti nyitás két kiemelt célterületének számító Kelet-Ázsia
és a Közel-Kelet vonatkozásában.

A rendezvény az ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 azonosító számú, „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című
EU finanszírozású projekt keretében valósul meg. A rendezvény során, tekintettel annak EU finanszírozására
kép-és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Önről készült felvételek a projekt
dokumentációhoz felhasználásra kerüljenek, kérjük, a mariann.benedek@nki.gov.hu címen jelezze.

