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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan hathat a 
brexit az uniós védelempolitikára?”

Varga gergely

A brexittárgyalások jelenlegi bizonytalan helyzete következtében az Európai 
Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni együttműködése kapcsán számos 
kérdőjel van. Noha hosszú ideig a biztonság és védelempolitika volt az egyik 

olyan terület, amelyben London minimalizálni kívánta Brüsszel szerepét, a brexit 
alkalmat adhat arra, hogy a jövőben az legyen az egyik legerősebb kötelék közöttük.

Az Egyesült Királyság alapvetően szoros biztonsági és védelmi együttműkö-
désre törekszik az Európai Unióval annak érdekében, hogy meghatározó szereplője 
maradjon az európai biztonságot érintő ügyeknek, és a védelempolitikai erőfeszí-
tésein keresztül közvetve befolyásolni tudja az EU tágabb stratégiai célkitűzéseit. 
London viszonylag erős tárgyalási pozícióból indul, hiszen többek között az ország 
rendelkezik a legnagyobb nyugat-európai védelmi költségvetéssel, a legjelentősebb 
európai katonai erőprojekciós képességgel és nukleáris elrettentő erővel, továbbá 
az erős védelmi ipari és kutatás-fejlesztési bázisa, jelentős nemzetközi segélyezési 
költségvetése és ENSZ BT-tagsága is komolyan nyom a latban.

Mindezek fényében érthető, hogy London a brexit után is részt kíván venni a kö-
zös biztonság- és védelempolitika (CSDP) válságkezelési műveleteiben, a politikai és 
stratégiatervezési folyamatokban, valamint az EU védelmi ipari és képességfejlesz-
tési programjaiban (PESCO, EDF, Galileo), együtt akar működni az Európai Védelmi 
Ügynökséggel (EDA), és élvezni szeretné a közös védelmi piac előnyeit. Összessé-
gében tehát egy privilegizált hozzáférést kíván szerezni a CSDP együttműködési 
lehetőségeihez, tekintettel az országnak az EU-tagállamokkal való különleges kap-
csolatára és az európai biztonsági rendszerben betöltött vezető szerepére.

Az Európai Unió viszont megosztott e kérdésben. Miközben a tagállamok ál-
talában elismerik az Egyesült Királyság vezető szerepét és az európai védelmi 
erőfeszítésekhez való hozzájárulását, a brit igények teljesítése előtt alapvető po-
litikai akadályok állnak. Míg az olyan meghatározó nyugat-európai államok, mint 
Franciaország és Németország, az erőteljesebb szétválást sürgeti, addig számos 
kelet-közép-európai EU-tag – így Magyarország is – a minél szorosabb EU–brit 
védelmi együttműködésben érdekelt. A tagállami érdekellentéteken túl az egyik 
alapprobléma, hogy amennyiben egy nem uniós tagországnak beleszólást enged-
nének az EU döntéshozatali folyamataiba, akkor éppen a tagsági előnyök lényegi 
elemei vesznének el, aláásva ezzel az integrációs intézményeket.



 Hogyan hathat a brexit az uniós védelempolitikára? 4

A fentiekre tekintettel, néhány meghatározó kérdésben már körvonalazódott az 
EU álláspontja: a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP), illetve a CSDP döntésho-
zatali testületeiben az Egyesült Királyság állandó jelleggel még megfigyelőként sem 
vehet majd részt; CSDP-műveletek és -harccsoportok parancsnoki helyét nem fog-
lalhatja el; az állandó strukturált együttműködés (PESCO) és az Európai Védelmi 
Alap (EDF) intézményi struktúráiban állandó jelleggel nem vehet részt; ugyanakkor 
eseti alapon – alapvetően a harmadik államokkal való eddigi együttműködések 
mintájára – bekapcsolódhat majd a különböző programokba.

Mindezek fényében az alapvető kérdés, amit az EU-nak meg kell válaszolnia, 
hogy az európai „stratégiai autonómia” katonai képességbeli komponenseinek a 
kiépítését az Egyesült Királysággal vagy a nélkül képzeli-e el. Az Európai Unió nem 
zárhatja ki az Egyesült Királyságot a védelmi struktúrákból, ha komolyan kívánja 
venni a védelmi ambícióit, ugyanakkor nem is integrálhatja teljesen oda, mivel azzal 
a brexit lényege veszne el. A megoldás tehát egyfajta kompromisszum, privilegizált 
együttműködés kialakítása, amelynek megtalálásához a jogi kreativitás és a pénz-
ügyi eszközök mellett mindenekelőtt politikai akaratra lesz szükség.

Molnár anna

Mielőtt a még napjainkban is bizonytalan jövőre vonatkozó kérdésre vála-
szolnánk, érdemes visszanézni az időben. 2016-ig – a brexitről szóló 
népszavazás pozitív, azaz a kilépést támogató eredménye előtt – úgy tűnt, 

egyre kisebb az esélye, hogy a közös biztonság- és védelempolitika területén folyta-
tódhat a mélyítés, és legalább a lisszaboni szerződés adta eszközökkel (pl. PESCO) 
valóban élni tudnának a számos esetben széthúzó tagállamok.

Noha a CFSP területén az 1990-es évektől végbement változások és elért 
eredmények az Egyesült Királyság részvétele és valós támogatása nélkül elkép-
zelhetetlenek lettek volna, az elmúlt évtizedben London – a nemzeti szuverenitást 
féltve – egyértelműen hátráltatta a kis lépésekkel megvalósuló reformok előkészí-
tését. Annak ellenére, hogy a jelentős brit védelmi kapacitások nélkül a szorosabb 
integráció és végül az európai védelmi unió megvalósítása nehezen elképzelhető, a 
brexit lehetősége mégis új lendületet adott a reformok elindításához.

Mindez önmagában talán kevés lett volna, de az amerikai elnökválasztás 
eredménye, a migrációs (menekült-) válság, illetve a Nyugat és Oroszország kö-
zötti viszony folyamatos romlása következtében felgyorsultak az események. Az 
EU globális stratégiájának elfogadását követően a lefektetett célok végrehajtása, 
a védelmi integrációval, esetenként a védelmi unióval kapcsolatos vita és tervezés 
megkezdődött. Nem véletlen, hogy a stratégiát az Európai Tanács éppen a brexitről 
szóló népszavazást követő napokban fogadta el.

Az e szakpolitikai területen megvalósuló európaizációt és közösségiesítést is je-
lentő szorosabb (akár többsebességes) integrációt előkészítő tervezési folyamatban 
kiemelt szerep a meghatározó tagállamok (Németország és Franciaország) mellett 
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a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, valamint – egyre növekvő mértékben – 
az Európai Bizottságnak jutott. A sikerükhöz azonban elsősorban valós tagállami 
politikai akaratra van szükség. Amennyiben Franciaországban és Németországban 
a jelenleg hatalmon lévő politikai erők további gyengülése lesz tapasztalható, akkor 
az általuk korábban meghatározott ambiciózus célok megvalósítása is akadályokba 
ütközhet, s félő, hogy azok csupán papíron történnek meg.

Az EU jelenleg válaszút előtt áll: tovább mélyítse, vagy inkább csökkentse az 
elért integrációs szintet? Az azonban egyértelműen látszik, hogy az utóbbi két év-
ben az integrációs folyamat kilendült a holtpontról, és számos területen – például a 
közös biztonság- és védelempolitika terén (például a PESCO, az EDF és a védelmi 
kiadások koordinált éves felülvizsgálata kapcsán) – jelentős reformok indultak el. 
Ennek oka épp az, hogy a brexitről folyó tárgyalások következtében az Egyesült Ki-
rályság már nem hátráltatja a reformok előkészítését.

Az egyre bizonytalanabb nemzetközi rendszerben napjainkban sem elképzelhető 
a hatékony európai védelem megvalósítása az Egyesült Királyság részvétele nélkül. 
Európai szinten hiába vette kezdetét a hangzatos célok végrehajtása, Brüsszelnek 
és Londonnak a kiválás utáni kreatív és szoros partnerségéről szóló megállapodás 
nélkül ez csupán részleges lehet, és Európa külső és belső biztonsága tovább gyen-
gülhet. A legnagyobb védelmi költségvetéssel rendelkező tagállam kilépése jelentős 
veszteséget jelent az amúgy is belső és külső feszültségekkel küzdő Európai Unió-
nak. Hogy pontosan milyen kapcsolatrendszer jöhet létre a CFSP területén az EU és 
a már „harmadik országként” fellépő Egyesült Királyság között, még nagyon nehéz 
megmondani, hiszen a brexit tárgyalása során képviselt álláspontok e kérdésben 
sem közeledtek egymáshoz.

Stepper péter

A hidegháború vége óta az európai honvédelmi kiadások folyamatosan csök-
kentek. Azonban egyrészt a biztonsági környezet megváltozása, másrészt 
pedig a jó transzatlanti partnerségi viszony fenntartásának igénye miatt 

már nem lehet ezt tartósan így folytatni. Tévedés lenne, ha Donald Trumpnak az 
euroatlanti szolidaritásra vonatkozó elvárásait vennénk kiindulópontnak. Az orosz 
expanzív törekvések és a területen kívüli katonai missziók terhe sem elégséges 
magyarázat önmagában arra, hogy miért akarnak Európában többet költeni a vé-
delemre. Trump csak markánsabban fejezte ki a már korábban is létező amerikai 
elvárásokat, a területen kívüli műveletekben pedig eddig is csupán korlátozottan 
vettek részt az európai államok.

A kivételt talán az Egyesült Királyság jelenti, amelynek globális erőkivetítési ambí-
cióit jól mutatja a 65.000 tonnás HSM Queen Elizabeth repülőgép-hordozó 2017-es 
vízre bocsátása. Más kérdés viszont, hogy a brexit után hol és kivel együttműködve 
használják majd a haderőfejlesztésből fakadó korszerű képességeket. Az eredeti 
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követelmény, miszerint a francia Charles de Gaulle és a brit Queen Elizabeth osztá-
lyú repülőgép-hordozók azonos fel- és leszállópályával rendelkezzenek, és képesek 
legyenek az amerikai F–35-ös vadászgépek fogadására, végül nem valósult meg. 
Pedig az egy adott hadszíntéren egymást váltani képes (EU-s és európai NATO-ta-
gokból álló) európai flotta megvalósítása kifizetődő lett volna.

Az Egyesült Királyság haderejének az amerikaiak tehermentesítésére alkalmas 
képessége Washingtonban növelheti a (brit–amerikai) „speciális kapcsolat” jelen-
tőségét, míg Londonnak az Európai Unióval szembeni alkupozícióját javíthatja a 
brexittel kapcsolatos tárgyalások során. Erre konkrétan utalt is a kilépési folyamatra 
vonatkozó 50. cikket aktiváló levelében Theresa May, aki úgy fogalmazott, hogy ha 
nem sikerül egy jó megállapodást kötni, akkor az gyengíteni fogja a terrorellenes 
harcban való együttműködést. A brexit kapcsán tehát joggal merült fel a kérdés, 
hogy mi lesz, ha a legütőképesebb hadsereggel rendelkező európai ország nem 
ajánlja fel a katonai képességeit az Európai Uniónak.

Az európai védelem meggyengülésével kapcsolatos aggodalmakat ellen-
súlyozandó, Federica Mogherini kijelentette, hogy az uniós közös képességek 
fejlesztésétől mindig is vonakodó britek inkább hátráltatták azt, így a távozásukkal 
mód nyílik a valódi integrációra. Ez az állítás implicit azt feltételezi, hogy egy közös 
uniós „hadsereg” erősebb lesz, mint a tagállamok felajánlásaiból összeálló koalíció. 
Ezt az állítást azonban fenntartásokkal kell kezelni, mert rövid távon egyértelműen 
problémákat okoz, ha nem állnak majd rendelkezésre a brit erőforrások.

A nemrégiben beindított PESCO kapcsán két táborra szakadt az Európai Unió: ti-
zenhárom tagállam (Hollandia vezetésével) egy inkluzív megközelítést támogat, míg 
Franciaország inkább azt látná szívesen, ha a négy nagy európai állam (Franciaor-
szág, Németország, Spanyolország és Olaszország) működne együtt szorosan a 
haderőfejlesztés terén. Egyelőre az elsőnek nincs semmi akadálya, és sok tagállam 
döntött úgy, hogy részt veszt PESCO-projektekben, de arról heves vita alakult ki, 
hogy nem EU-tagországok is csatlakozhatnak-e. Konkrétan az Egyesült Királyság 
és az Egyesült Államok kapcsán éleződött ki a helyzet. Ennek oka, hogy a védelmi 
képességek növelése nemcsak az új biztonsági kihívások kezelése (a keleti és a 
déli szárny reagálási képességének javítása) miatt fontos, hanem jelentős gazda-
ságélénkítő hatása is van. A nagy európai cégcsoportok, amelyek részben francia, 
részben pedig német érdekeltségbe tartoznak, nem szívesen versenyeznének 
PESCO- és EDA-forrásokért brit cégekkel, főleg a brexit után.

Az uniós védelempolitika kapcsán a stratégiai célok sem teljesen világosak. Az 
EU globális stratégiája 2016-ban megfogalmazott ugyan bizonyos célokat, de a brit 
referendum előtt indított szövegezés figyelmen kívül hagyja a brexitet, és szem-
betűnő, hogy Oroszország sem jelenik meg kihívóként. Ez a korábbi puha hatalmi 
koncepciót tükrözi, amely szerint az Európai Unió elsősorban nem a katonai képes-
ségei révén akarja elérni a stratégiai céljait. Viszont az Európai Bizottság vezetője, 
Jean-Claude Juncker is utalt arra többször, hogy nincs puha hatalmi képesség valós 
katonai potenciál nélkül, ezért el kell mozdulni a korábbi iránytól. Erre most van is 
némi kilátás, mivel az európai NATO-tagállamok 10 százalékkal emelték a védelmi 
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kiadásaikat (42 milliárd dollárról 47 milliárd dollárra – 6 év alatt), és a bővítés még 
folytatódik. Ami ennél is fontosabb, hogy a kutatás-fejlesztéshez kötődő ágazatok 
teszik ki a honvédelmi költségek 19,7 százalékát, s ezzel lényegében teljesül a NATO 
által előírt 20 százalékos kötelezettség.

CSiki Varga taMáS

Két éve, 2016 júniusában, néhány nappal a brexitről szóló népszavazás után 
amellett érveltem, hogy a brit kilépés hatása az előkészítés időszakában 
elsősorban politikai és katonai stratégiai szinten lesz jelentős, azt követően 

viszont a gyakorlati kérdésekben – a védelmi képességek rendelkezésre állása, 
hírszerzési, terrorellenes, belbiztonsági, többnemzeti védelmi együttműködés, illet-
ve a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló védelmi ipari kooperáció terén – is 
megnyilvánul. Tekintettel arra, hogy a brexittárgyalások elég nehezen haladnak, 
és a kimenetelüket szélsőségesen csapongó víziók is befolyásolhatják (a „puhá-
tól” a „kemény brexiten” át a megállapodás elmaradásáig), már most az átmeneti 
időszak elnyújtásáról egyeztetnek a felek, így a bizonytalanság is elhúzódik. Sze-
rencsénkre a biztonság- és védelempolitika terén a közös érdekek erősebbnek 
tűnnek, mint az érdekellentétek, ugyanis az említett területeken – de legfőképpen az 
információmegosztás tekintetében – a zavartalan, pragmatikus gyakorlati együtt-
működés mindenkinek érdeke.

Emellett, mivel az Európai Unió műveleteiben való brit részvétel erősen limitált, a 
várható kilépés a CFSP belső intézményi szerkezetére és belső működési mechaniz-
musaira is csak középtávon lesz hatással, s akkor is elsősorban a 27+1 formátumú 
együttműködési mechanizmusok kialakításakor. Ennek zökkenőmentessége szin-
tén közös érdek, mégis csak bonyolítja a CFSP gyakorlati működtetését.

A brit kiválás azonban veszteséget jelenthetne abban az esetben, ha bármely ok-
ból életbe kellene léptetni a lisszaboni szerződés 42., a kölcsönös védelemről szóló 
cikkelyét (valamelyik tagállam területe elleni fegyveres támadás esetén) vagy a 222. 
cikkelyébe foglalt szolidaritási záradékot (amennyiben egy tagállam terrortámadás, 
természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává válik), mert a brit védelmi és 
válságkezelési képességek ezek során szintén hiányoznának. Racionálisan gondol-
kozva azonban joggal feltételezhetjük, hogy – akár az átmeneti időszakban, ad hoc 
módon, akár a brexitet követően, átfogó megállapodás keretében – az ilyen forga-
tókönyvre is lesz rendezett válasz, hiszen a „kiválás” nem a kontinentális Európával 
fennálló kapcsolatok, politikai szolidaritás, érték- és érdekközösség felszámolását 
jelenti.

Két évvel a brexitről lezajlott népszavazás után még mindig úgy vélem, hogy 
az Egyesült Királyság kilépése – az olyan „válságforgatókönyvek” áttételes követ-
kezményein kívül, mint például az ország szétesése (Skócia vagy Észak-Írország 
függetlenedése) – potenciálisan a legnagyobb hatást közvetetten az EU kül- és 

https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-nezopont-2016-3-brexit-vedelempolitikai-vonatkozasok-csiki-t.original.pdf
https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-nezopont-2016-3-brexit-vedelempolitikai-vonatkozasok-csiki-t.original.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/132/132.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_hu.pdf
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biztonságpolitikájának stratégiai kereteire, átfogóbb értelemben „Európa cselek-
vési képességére” gyakorolhatja. Az Európai Unió az erőkivetítő képességéből, a 
stratégiai autonómiájából és a puha hatalmi képességeiből egyaránt veszít. Csak 
egy tényezőről, a katonai képességekről megemlítendő röviden, hogy az EU28-ak 
közösségében az Egyesült Királyság rendelkezik a harci felderítő, megfigyelő ne-
héz UAV-k 53, a korai előrejelző repülőgépek 42, a stratégiai szállító repülőgépek 
39, a légi utántöltő repülőgépek 30, a nehéz szállító helikopterek 27, a fregattok 18, 
a kétéltű harcjárművek 14 és a vadászrepülőgépek 13 százalékával. Az e képes-
ségekhez, eszközökhöz való „hozzáférés” – noha jelenleg sem „automatikus” – a 
brexit hatására politikai értelemben nehezebbé, intézményi szempontból bonyolul-
tabbá válik. Ennek következtében a kontinentális európai államok lépéskényszere, 
azaz annak szüksége, hogy „biztonságteremtőként” viselkedjenek, és megerősítsék 
a saját katonai képességeiket, erősödik – ennek hatásait jól láthatjuk nemzeti szin-
ten és a NATO-n belül egyaránt.

https://www.iiss.org/-/media/images/comment/military-balance-blog/2018/june/european-strategic-autonomy-and-brexit-iiss-dgap.ashx

