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   Absztrakt 

   Magyarország 2004-ben tagjává vált a világ egyik legegyedülállóbb integratív 

szervezetének, az Európai Uniónak, amellyel egy különleges fejezet nyílt a magyar nemzet 

történetében. Mind gazdaságilag, mind politikailag komoly változásokat hozott a 

csatlakozás, ám ahogy az utóbbi évek során egyre inkább erősödik ezzel a szupra-

nacionális intézménnyel szembeni szkepticizmus, úgy fokozatosan megkérdőjeleződik az 

integráció áldozatainak hasznossága, és a nemzetállami szuverenitást csorbítani látszó 

változ(tat)ások szükségessége. Éppen ezért jelen tanulmány azt kívánja feltárni, hogy 

valóban megérte-e Magyarország számára az Európai Unióhoz való csatlakozás, mi a 

tagság mérlege több mint másfél évtized távlatából. Az integráció számos következménye 

közül azonban leginkább azok gazdasági vetülete kerül górcső alá, ugyanis ez a legjobban 

kvantifikálható, és ezáltal objektívan és hitelesen vizsgálható részterület. A kutatás 

sikeresen bebizonyítja, hogy a tények szilárd talaján maradva, az Európai Unióhoz 

csatlakozás megérte gazdaságilag Magyarországnak, az azzal járó áldozatok többszörösen 

megtérültek. 
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   Bevezető 

   Jelen tanulmány, a „Megérte-e gazdasá-

gilag Magyarország számára az Európai 

Unióhoz való csatlakozás?” című kutatási 

kérdésre kíván választ adni, így Magyar-

ország 2004 és 2020 közötti Európai Uniós 

tagságát vizsgálja gazdasági szempontból, 

ami a csatlakozás előtti állapotra reflek-

tálással is kibővül a viszonyítás érdekében. 

A tanulmány kutatási szemlélete poziti-

vista, ugyanis objektív adatok alapján törté-

nik a tagság értékelése. A kutatási megkö-

zelítés induktív, mivel a különféle részterü-

letek eredményeiből kerül levonásra a vég-

ső következtetés. A kutatás típusa feltáró 

és esettanulmány jellegű, mivel Magyaror-

szág egyedi példája kerül górcső alá. Azért 

ezek a kutatási módszerek kerülnek fel-

használásra, mivel egy olyan szerteágazó 

témában, mint az Európai Unió és tagálla-

mainak kapcsolata, mindenképpen érde-

mes egy adott esetre és területre leszűkíteni 

a kutatás tárgyát, hogy ne csak egy felüle-

tes, hanem egy valóban minőségi ered-

ményt kaphassunk. Mivel az Európai Unió 

megítélése mind a mai napig egy igen vita-

tott, sokszor politikai és érzelmi tartalom-

mal fűtött vélemények halmaza, ezért 

kifejezetten fontos, hogy ebben a tanul-

mányban a lehető legobjektívebb módon 

történjen az uniós tagság gazdasági elő-

nyeinek és hátrányainak értékelése, ezért 

épül kvantitaív adatokra a kutatás. A leg-

főbb vizsgált aktorok közé tartozik az 

Európai Unió, mint intézményrendszer, és 

egységes keret, amely dominánsan megha-

tározza az esettanulmány másik szereplő-

jével, Magyarországgal fenntartott kapcso-

latot, különféle pozitív és negatív hatásokat 

gyakorolva erre a tagállamra, amelyek 

következményeit a különféle változókon 

keresztül (mint például a GDP, munkanél-

küliségi ráta…) lehet figyelemmel kísérni. 

Az ilyen módon operacionalizált, tagsággal 

járó hatásmechanizmusok eredményeit pe-

dig ugyanazon indikátorok tagság előtti 

állapotával összevetve kiderülhet, hogy va-

lójában milyen irányú és minőségű változá-

sokat hozott a csatlakozás.  

   A források széles skáláját tekintve pedig 

egyértelművé válhat, hogy még ennek az 

egy szektornak a teljeskörű tárgyalásához 

sem elegendő jelen tanulmány terjedelmi 

kerete.  

   A kutatás időkerete 3 hónap volt, amely-

nek beosztása a kutatási kérdés létrehozá-

sával kezdődött, amelyet a téma körül 

határolása, és a hozzá kapcsolódó szakiro-

dalom kigyűjtése követett, majd az idő-

keret felénél megkezdődhetett a vázlat 

kidolgozása, a téma prezentálása, végül a 

tanulmány elkészítése. 

 

 

   Általános gazdasági hatások 

   Közös költségvetés.   Magyarország gazdasá-

ga számára az Európai Unióhoz csatla-

kozás új lehetőségeket hozott, amelyek je-

lentős mértékben hozzájárultak a poszt-

kommunista gazdasági rendszer megerő-

södéséhez. Magyarország alapvetően a net-

tó befizető tagállamok közé tartozik, mivel 

a közös költségvetésből hazánk több ré-

szesedést kap, mint amennyit befizet, (kö-

zel 7-szer annyi) (Index, 2014), ezáltal je-

lentős tőketöbblethez jut hozzá. 2015-ben 



LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS 

 

 

87 

 

ez a költségvetési többlet 1 lakosra vetítve 

az EU-ban a harmadik legnagyobb, 470 eu-

ró volt (Európai Bizottság, 2020a). Ehhez 

társul a később is tárgyalásra kerülő támo-

gatások hatalmas összege, így összesen 

2013-ig nettó 7000 milliárd forint (Index, 

2014), majd a 2014-2020-as ciklusban 40 

milliárd euró áramolhatott Magyarországra 

(Weinhardt, 2020), és ez nyilvánvalóan 

csak a becslés alsó határa. Így a magyar 

fejlesztések 97%-a EU-s társfinanszíro-

zással készülhetett el, ezzel átlagosan évi 

2%-kal növelve a nemzetgazdaság teljesít-

ményét (Index, 2014). 

   Közös piac. A közös piac, amely egy egye-

sített, belső határok nélküli kereskedelmi 

zóna, az egységesített vámtarifával dolgozó 

vámunióval is kiegészülve lehetővé teszi a 

piaci verseny biztosítását, a fogyasztók és a 

hazai termékek védelmét Európai Bizott-

ság, 2020b). Ennek köszönhetően a ma-

gyar vállalkozások és termelők egy új, 480 

millió fős nemzetközi fogyasztói piachoz is 

hozzáférhettek, a korábbiakhoz képest 

elképzelhetetlenül gazdaságosabban (Pa-

lánkai, 2007, 164.), miközben arra is 

lehetőség nyílt, hogy európai szintű társu-

lásokat kezdeményezzenek (Sárközy, 2007, 

604). Mindamellett a külföldi cégek és 

gazdaságok is potenciális felvevőpiacra 

leltek Magyarországon, azelőtt elérhe-

tetlennek számító árucikkek kerülhettek 

forgalomba a hazai vásárlók nagy örömére 

(Palánkai, 2007, 163). A külkereskedelmi 

forgalom intenzitásának növekedését kitű-

nően szemlélteti, hogy a csatlakozást köve-

tő 1 éven belül az 1989-es érték négyszere-

sére, valamint az előző év teljesítményének 

közel másfélszeresére emelkedett a kivitel 

(KSH, 2010). Az európai piacra való 

belépés a különféle szabályozásoknak, és 

protekcionista politikának köszönhetően 

nem vonta maga után a fogyasztói árak 

megnövekedését, ugyanis az az alacsony, 

5%-os küszöb alatt maradt dacára a 

külföldi termékek és behozatalok konku-

renciájának növekedésének (KSH, 2010). 

   Beruházások. Megkezdődtek a nagyívű 

külföldi beruházások is, amelyek mértéke 

mind a mai napig folyamatosan nő. A 

külföldi közvetlen tőkebefektetés már 1 

évvel a csatlakozás után meghaladta a 

10 000 milliárd forint értéket (KSH, 

2012b, 3.). A beruházások dinamikáját jól 

szemlélteti, hogy a kiemelt nemzetgaz-

dasági szektorok negyedében az utóbbi 3 

év során 100% feletti volt a befektetések 

növekedésének volumenváltozása, tehát 

exponenciális ütemű fejlődésről beszélhe-

tünk (Portfolio, 2020).  

   Adópolitika és munkaerő. A csatlakozás 

idején az adópolitika nem állt készen a 

változások megfelelő lekövetésére, így az 

ország nagyjából 10 milliárd euró nagyság-

rendű FDI kiesést szenvedett azáltal, hogy 

elmulasztott megfelelő intézkedéseket ten-

ni a befektetők bevonzására a hazai piacra 

(Matolcsy, 2008, 197-198). Később sikerült 

megteremteni a megfelelő befektetési kör-

nyezetet a képzett, de európai viszonylat-

ban olcsó magyar munkaerő illetve a kü-

lönféle adózási kedvezmények, járulék és 

illetékmentességek segítségével (OECD, 

2021).  

  A külföldi leányvállalatok betelepülésével 

a magyar állam új adóforrásokhoz, a lakos-
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ság új munkahelyekhez jutott, így az évek 

alatt sikerült a csatlakozás előtti munkanél-

küliségi rátát a felére csökkenteni (KSH, 

2019). A több tekintetben is kiemelkedő 

teljesítményű, listavezető multinacionális 

vállalatok (Vértesy. 2018, 8.) a magyar 

munkaerő negyedének foglalkoztatását 

biztosítják (KSH, 2018,3.). 

   GDP. A gazdasági fejlettséget indikáló 

GDP-t meghatározó változókban is növe-

kedést hozott a csatlakozás, mivel a közös 

piachoz társulás eredményeképpen számos 

külföldi cég végzett beruházásokat, és az 

export is erősödött. A csatlakozást megelő-

ző időszak legmagasabb GDP értéke 85,3 

milliárd dollár volt (2003-ban), ehhez 

képest a 2004-2020-as időszak legalacso-

nyabb GDP értéke is ennek az 1,46-

szorosa (Economics, 2020), és emellett 

1,6-szoros éves növekedésre is volt példa 

(Losoncz, 2013, 132.). A Maddison-pro-

jekt történelmi távlatú GDP/fő statiszti-

kája pedig azt is egyértelművé tette, hogy a 

II. világháború utáni helyreállítási állapot 

pénzügyi státuszának a közel 10-szeresét 

sikerült elérni 2007-ben (Matolcsy, 

2015,30.).  

   Bár annak ellenére, hogy a 2004-2020-as 

időszakban két (világ)válság is sújtotta, a 

gazdaság stabil tudott maradni, ami kétség-

kívül a csatlakozásnak köszönhető. 

 

 

    Jogi változások 

    és azok gazdasági hatásai 

    Jogi integráció. Mivel az Európai Unió egy 

jogi úton létrejött egység, ezért jogi dimen-

ziója a gazdaságra nézve is meghatározó. 

Ennek a jogközösségnek a zavartalan mű-

ködését biztosítja a jogrend, amely 5 fő 

jogforráson alapul (Európai Unió Kiadó 

Hivatala, 2016). Tekintve, hogy az EU 

alapját képező jogszabályok nemzetközi 

szerződések, ezek a nemzetközi jog része-

ként a magyar Alaptörvény felett állnak, így 

kötelező érvényűek a tagállamok számára. 

Ez a fajta alárendeltség kiszolgáltatottságot 

is eredményezhet, azonban az Alaptörvény 

E) cikkének 2. bekezdése korlátozza ezek-

nek a rendelkezéseknek a hatáskörét, hogy 

Magyarország legfontosabb értékei és 

szabadságai ne sérülhessenek (Magyar 

Országgyűlés, 2011). 

   Mindazonáltal az Európai Unióhoz csat-

lakozás sine qua non feltétele, az EU teljes 

jogrendszerének, vagyis az azt összefoglaló 

acquis communitaire-nek az elfogadása és 

alkalmazása (Tóth, 2007, 954.). Az ebből 

származó kötelezettségvállalás alkot-

mánnyal való összeegyeztethetősége, 

valamint annak alkotmányos kérdési minő-

sége (Sonnevend, 2007, 964-968.) egy ideig 

vita tárgyát képezte, azonban a csatlakozási 

klauzula beiktatásával, és néhány módo-

sítás után nyilvánvalóvá vált, hogy a jog-

harmonizáció megvalósult, és a két jogi 

dekrétum nem mond ellent egymásnak. Így 

Magyarország már 2002-ben készen állt 

arra, hogy a közösségi jog használatával a 

jogi integráció legfontosabb elemei meg-

valósuljanak (Papp, 2002,10.), ettől függet-

lenül ez a jogi környezet állandó mozgás-

ban van mind a mai napig (Losoncz, 2014, 

489.). 

   Az egységesítés hatásai. A gazdasági szakte-

rületekre kidolgozott részletes jogszabályi 
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irányelvek az EU-n belüli egységességet 

szolgálták, így bár azok kötelezettségekkel 

jártak, mégis hosszútávon egy kifizetődő 

befektetést jelentettek, többek között azért 

is, mert így nőtt az ország tőkevonzó ké-

pessége (Csaba, 2019.47.). Ilyen eset pél-

dául, amikor Magyarország a csatlakozási 

szerződésben vállalta, hogy egy olyan 

tranzitútvonal-hálózatot épít ki, illetve 

korszerűsít, amely az uniós szabványnak 

(tengelyenkénti 11,5 tonna terheléstűrésű 

útburkolat) megfelel (Európai Unió Ki-

adóhivatala, 2003). Ez a közösségi támo-

gatások ellenére is költségekkel járt Ma-

gyarország számára, azonban a későb-

biekben az import és export lehetőségei, 

valamint mennyisége a sokszorosára nőtt 

az egységes úthálózatnak (is) köszönhe-

tően. A 2003-as 48,1 milliárd dollárnyi im-

port és kicsivel tőle lemaradó 42,5 milliárd 

dollárnyi export 2018-ra egy átlagosan 2,5-

szeresére nőtt, miközben a nettó külkeres-

kedelmi deficit egy közel 1,5-szer annyi, 9 

milliárd dollárnyi nyereséggé alakult át 

(The Observatory of Economic Comp-

lexity, 2021a). Azt, hogy a fent leírtaknak 

megfelelően egységesített infrastruktúrá-

nak domináns szerepe volt az import és 

export mértékének növekedésében, azt az 

alábbi adatok támasztják alá. Magyarország 

legnagyobb importőre, és exportcélja is 

Németország, a vele folytatott kereskede-

lem mértéke mindkét áruforgalmi irány 

tekintetében a csatlakozás utáni években 

konstansan meghaladta a 10 milliárd 

dollárt (The Observatory of Economic 

Complexity, 2021b, 2021c). A Németor-

szággal zajló kereskedelem (áruszállítás) 

pedig a földrajzi adottságok miatt legin-

kább szárazföldön valósul meg, nem 

mellesleg ez az ország rendelkezik az EU-

n belül a második legnagyobb nemzetközi 

közúti áruforgalommal (amit csak a német-

magyar szárazföldi kereskedelmi utak 

gerincét képező Ausztria előz meg) (KSH, 

2008,12.), ezáltal nyilvánvalóvá válik, hogy 

legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel 

való kapcsolat erősítéséhez nélkülözhetet-

len volt a már említett útburkolat-

korszerűsítés, aminek költsége kisebb, 

mint a nyereség. A csatlakozási dokumen-

tumban 8 új építésű gyorsforgalmi útsza-

kaszvállalása lett rögzítve a 2004 és 2006 

közötti időszakra, ami szinte teljesen meg 

is valósult 901 milliárd forint becsült költ-

séggel, így 383 km hosszúságú utat sikerült 

szabványosítani (Index, 2014). Később az 

ebből az ütemidőszakra tervezett, de abból 

kifutó M43 jelzésű gyorsforgalmi út is 

elkészült, amelynek nettó 46,49 milliárdos 

költségét jelzésértékűen markáns arány-

ban, 85%-ban uniós támogatás térítette 

meg (Építők, 2015), ezzel is mutatva a ké-

sőbbi fejlesztések finanszírozásának irány-

vonalát (Portfolio, 2019). Bár ez a statisz-

tika nyilvánvalóan tovább finomítható, 

hozzáadva az üzemeltetési költségeket, és 

az inflációs mutatókat (az elmúlt évek 

autópályafejlesztései például 2 és 3 milliárd 

forint közötti kilométerenkénti átlagkölt-

séggel számolnak már) (HVG, 2013) azon-

ban így is nagyságrendileg azonos számok 

kerülnének megállapításra (ezt a kiadási 

költséget pedig tovább ellensúlyozhatja, 

hogy a maga az autópályarendszer is egy 

bevételi forrás). Tehát megállapítható, 
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hogy minden nehézség ellenére valóban 

megérte az uniós követelményrendszerhez 

alkalmazkodni, ugyanis a fejlesztések csak 

a töredékébe kerültek a későbbi nyereség-

nek. 

   Természetesen ez az összetett bizonyítás 

a többi EU-s szabvány, jogszabály és egy-

ségesítési mechanizmus esetén is alkal-

mazható lenne, azonban jelen tanulmány 

terjedelmi korlátai miatt erre nincsen mód. 

Mindamellett sok esetben nincs is lehe-

tőség a folyamatok ilyen szintű kvantifi-

kálására, ettől függetlenül azonban érzékel-

hetőek azok pozitív hatásai, mivel ezek a 

rendelkezések komoly szakértői munka 

eredményei, tehát az áldozatok ellenére is 

mindig megéri azt a tagállamnak alkal-

maznia.  

   Versenyjog. Mindamellett nem szabad el-

feledkezni a szupranacionális uniós intéz-

mények gazdaságjogi hatásairól sem. Ezek 

közé tartozik például, hogy a versenyjogi 

helyzeteket (nemzetközi relevanciájuk ese-

tén) már sok esetben nem a Gazdasági 

Versenyhivatal, hanem az Európai Bizott-

ság bírálja el, ami szintén kedvező lehet a 

magyar intézmények számára (Herbert, 

2007).  

 

 

 

   (Szak)politikák befolyása  

   a gazdaságra 

   Az Európai Unió különféle szakpolitikai 

területen is a lehető legszorosabb együtt-

működésre bírja a tagállamokat, ennek leg-

főbb fóruma az Európai Unió Tanácsa, 

ahol a tagállamok szakminiszterei megha-

tározzák az adott irányelveket (Dipar-

timento per le Politiche, 2019). 

   Közös agrárpolitika. Magyarország mező-

gazdasága számára tehát a Közös Agrár-

politika vált meghatározóvá a csatlakozás 

után, amelynek legfőbb célkitűzése az 

élelmiszer-önellátás általi biztonság megte-

remtése (Popp, 2000, 5.). Ez a gazdasági 

cél kiváló megtestesítője az európai egység 

előnyeinek, azonban közvetlenül a csat-

lakozás után a magyar mezőgazdaságnak 

aggasztó jelenségekkel kellett szembe-

néznie, annak ellenére, hogy a SAPARD és 

PHARE program agrárfejlesztési célokkal 

több milliárd forintnyi segéllyel támogatta 

ennek a területnek az integrációját (Ko-

vách, 2001, 64.). Az egységes piacra belép-

ve az agrárimport az addigi mennyiség 

többszörösére növekedett, ugyanis sok 

esetben ellenőrizetlen (lásd az aflatoxinnal 

mérgezett fűszerpaprikák botrányát), nagy 

mennyiségű külföldi agrártermék lepte el 

Magyarországot, így az is kérdésessé vált, 

hogy megmarad-e a hazai mezőgazdaság 

versenyképessége az uniós piacon (Hubai, 

2004, 132-133.). Bár a kivitel mértékét sike-

rült megduplázni, mégis a többi tagállam 

olcsó importtermékei nehéz helyzetbe 

hozták a magyar vállalkozásokat, és az 

agrár-külkereskedelmi egyenleg pozitív 

szaldója közel a felére csökkent (Hubai, 

2004, 133). Ennek ellenére a későbbiek so-

rán a magyar mezőgazdaság stabilan tudta 

tartani a 3 és 4% közötti GDP részarányt, 

valamint a teljes foglalkoztatásban betöl-

tött 4 és 5% közötti rátát (Popp et. al., 

2018, 3.), miközben az agrárexport növe-

kedést mutat, és a veszélyeztetettnek tar-
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tott agrár-külkereskedelmi mérleg is pozi-

tív maradt (Kohout, 2020). Nem utolsó-

sorban pedig a mezőgazdasági dolgozók 

jövedelme is megnőtt (Szabó, 2005, 35.), a 

költséghatékonyság pedig kimagaslóvá vált 

(Kapronczai, 2010, 171.). 

   Fejlesztéspolitika. Mindeközben számtalan 

olyan új lehetőség vált elérhetővé Magyar-

ország számára, amely összességében pozi-

tív hatást gyakorolt az országra gazdasági 

és egyéb tekintetben is, de vizsgálatuk nem 

igényel komolyabb elemzést, mivel hatásuk 

egyértelműen egyirányú és nyereséges. E-

zek a programok és kooperációk szinte 

minden szakterületet lefednek a közok-

tatástól elkezdve az élelmiszerminőségen 

át az űrkutatásig, így ezek megfelelő tár-

gyalására nincs megfelelő terjedelem itt, 

ezért pozitív, és nyereséges folyamatként 

elismerve őket, csak néhány szemléltető 

példa kerül említésre a teljesség igénye 

nélkül. Fontos gazdaságot érintő progra-

mok közé tartozik az EU Hatodik Kutatás-

fejlesztési Programja 17,5 milliárd eurós 

költségvetéssel (Ádám et. al., 2004, 202.), 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap, és 

az új pályázati lehetőségek, amelyek nagy 

sikerrel kerültek alkalmazásra (Bőhm és 

Havas, 2005, 15.). Természetesen ezeknek 

is lehetnek hátrányai, (mint például az ön-

kormányzatok jelentős részének támo-

gatásból való kizárása az addicionalitás elve 

miatt), de azokat jóval felülmúlják a 

nyereségek (Fekete, 2004, 320.). 

   A szabadságelvek politikája. Az  EU négy 

szabadságelvének a megvalósulása az áruk, 

tőke, szolgáltatások szabad áramlásának 

már kifejtett következményein túl a 

személyek szabad áramlásával a magyar 

turizmus számára még több vendégfor-

galmat hozott, ami még tovább növelte a 

csatlakozás előtt is már az Európán belüli 

10 leglátogatottabb, legalább 4%-os piaci 

részesedésű államok közé tartozó ország 

bevételét (Lengyel, 1999,76.). Valamint 

ugyanezen elv miatt a magyarok külföldi 

munkavállalására több lehetőség nyílt, bár 

az első 7 évre vonatkozóan a régi tag-

államok derogációt kaptak, így korlá-

tozásokat tarthattak fenn a magyar munka-

erővel szemben (Kőrösi, 2005,775.). Ké-

sőbb a folyamat az „agyelszívás” jelen-

ségébe csapott át, amely 2012-ben közel 

140 ezer EU tagországban élő magyar 

kivándorlót jelentett (Kovács, 2013, 5.), 

egy mindössze 5%-os visszatelepülési 

rátával (The Economist, 2017), és bár ez az 

akkori népesség (9 906 000 fő) (KSH, 

2012a,9.) csupán alig másfél század szá-

zaléka, mégis ez fájó veszteség a nemzet-

gazdaságnak, mivel sokszor az innovatív 

fiatalok, és a kulcsfontosságú értelmiségiek 

hagyják el az országot (Euronews, 2018). 

   WTO- összefüggések. Továbbá a gazdaság-

politika legmeghatározóbb szervezetének, 

a World Trade Organization-nek a tagja-

ként Magyarország a vámunióba való be-

lépéskor olyan különleges helyzetbe került, 

aminek során a GATT egyezmény kivéte-

les eljárásait kellett alkalmazni, hogy így 

liberalizálódhasson számára a piac, miköz-

ben az EU-n kívüli országok felé ne te-

remtsen kötelezettséget (Jánszky, 1999). 

Ennek köszönhetően a szabadkereske-

delmi övezet az EU-s gazdaságpolitika 

sarokköveként Magyarország számára is 
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megvalósulhatott, és így látható, hogy az 

elvont politikai szabályrendszer hatalmas 

nyereségeket hozott.  

   Környezetvédelmi, kereskedelmi, monetáris, 

ipar és energiapolitika. Ugyanígy az EU 

környezetvédelmi politikájához és stan-

dardjaihoz igazodva Magyarország képessé 

vált arra, hogy az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását 11 Terragrammal, va-

gyis 10%-kal csökkentse (Krämer, 2012, 

316-317.). Az összehangolt EU kereskede-

lempolitika célja pedig „egyrészt a nem-

kívánatos külföldi versenyhatások távoltar-

tása, másrészt a saját versenyképesség erő-

sítése a külföldi piacokon” (Balázs, 2002, 

84.), ennek megvalósulása szintén csak 

kedvez Magyarországnak, mivel enélkül 

például a gépkocsiipar fogyasztói tömegei 

az EU-n kívüli vállalatok termékeit vásá-

rolnák, ám láthatjuk, hogy ennek az ellen-

kezője igaz, és az európai gépkocsigyártás 

ma is a világ élvonalába tartozik (Balázs, 

2002, 86.). Emellett az Európai Gazdasági 

és Monetáris Unió közös fiskális politi-

káinak előnyeiről sem szabad elfeledkezni, 

ugyanis az így keletkező stabil árak, és 

adminisztratív költségcsökkenés jelentő-

sége nem elhanyagolható (Ali M. El-Agraa 

et. al., 2014, 161.). 

   Létfontosságúnak számít továbbá az el-

látásbiztonság megfelelő garantálása, 

amely érdekében az EU nagy sikerrel 

alkalmaz energiapolitikai kooperációkat, 

szorgalmazza a megújulóenergia-termelés 

kvótáit (Magyarország számára ez 13%), és 

betartatja az EURATOM-szerződést (Ka-

tona, 2014, 830-832.). Természetesen az 

EU nemcsak makroszinten hozott válto-

zásokat a gazdaság számára, hanem azok 

legkisebb egységei, a KKV-k fejlesztése 

céljából is komoly, 450 millió eurós költ-

ségvetésű közös ipar és vállalkozásfej-

lesztési politikát kezdeményezett (Hor-

váth, 2007,429.).  

   

 

   Konklúzió 

   Magyarország a XXI. század küszöbén 

egy posztkommunista, a piacgazdaságba 

viszonylag frissen beilleszkedő gazdasági 

rendszerként bizonytalan alapokon állt, és 

könnyen függőségi viszonyba kerülhetett 

volna egy erősebb állammal szemben, vagy 

akár a monopolkapitalizmus piaci verse-

nyében el is jelentéktelenedhetett volna, 

ám ehelyett közel 15 év múlva már egy 

komoly regionális súllyal rendelkező, köze-

pes agrárországgá vált. Ez a pozitív folya-

mat pedig egyértelműen az Európai Unió-

hoz csatlakozásnak tudható be, ugyanis a 

különféle támogatások, fejlesztések, új 

gazdasági lehetőségeket teremtettek, amik-

hez az áldozattal járó, de később megtérülő 

(jogi) szabályozások teremtettek környe-

zetet, miközben a szakpolitika egységes-

sége biztos kézben tartotta, és egyesítette 

az Unió és az ország erőforrásait. Kijelent-

hető tehát, hogy a csatlakozás gazdasági 

mérlege minden hátrány ellenére pozitív, 

nyereséges, tehát megérte az integráció. 
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