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Összefoglalás: A brexitről szóló népszavazás eredményeként az Európai Unió tör-
ténetében példátlan folyamat indult meg: egy tagállam kilépése az integrációból. 
A kilépési tárgyalásokra biztosított kétéves határidő telik, miközben az Egyesült 
Királyságban dinamikusan alakul a belpolitika. A júniusi előrehozott választáso-
kat a konzervatívok megnyerték ugyan, azonban a korábbi abszolút többségüket 
nem sikerült megőrizniük, így a parlamenti döntéshozatal nehézkesebbé vált. 
A brexittárgyalásokkal kapcsolatban jelenleg a rövid távú cél a megfelelő mértékű 
egyezség elérése az uniós polgárok jogairól, az ír–északír határról, valamint a brit 
pénzügyi kötelezettségekről; hosszú távon pedig a mindkét fél számára elfogadha-
tó, gazdaságilag hatékony és fenntartható kapcsolatrendszer kialakítása.

Abstract: The Brexit referendum marked the beginning of an unprecedented 
process: the exit of a Member State from the European Union. While the two years 
allocated for the negotiations of the orderly exit of the UK is ticking, British politics 
is dynamically changing. The Conservative Party won the June snap elections, 
however it was not able to retain its majority, therefore passing legislation became 
even more complicated for the Tories. The short-term objective in the Brexit talks is 
a proper agreement on citizens’ rights, the Northern Ireland border, and the financial 
obligations of the UK upon Brexit. In the long term, both parties are looking for a 
mutually acceptable and sustainable relationship.

ElőzményEk és a brExitről szóló népszavazás

A 2016. június 23-án megtartott népszavazáson a britek úgy döntöttek, hogy 
kilépnek az Európai Unióból. Az akkori miniszterelnök, David Cameron még 
a 2015-ös választások előtt ígérte meg, hogy ha ismét ő kerül a kormányfői 

székbe, népszavazást fognak tartani a kérdésről. Választási győzelme után állta is 
a szavát, és kiírták az Európai Unióból való kilépésről szóló referendum idejét. Köz-
ben pedig uniós kedvezményeket próbált elérni az Egyesült Királyság számára a 
maradásért cserébe. Például a Donald Tusknak írt levelében négy olyan területet 
azonosított, amelyen a britek szerint változásra lett volna szükség. Több integrációs 
területen opt-outot próbált biztosítani hazája számára, illetve meg kívánta erősíteni 
annak az Unión belüli szuverenitását – sikertelenül.

A voksolás előtt Cameron maradáspárti kampányt folytatott, ugyanis nem állt 
érdekében, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az EU-t. A miniszterelnök vezette 
Remain-kampány ellenére a népszavazáson az urnához járult britek 52 százaléka a 
kilépés mellett döntött. Cameron a kampánya sikertelenségét úgy értelmezte, hogy 
a miniszterelnök nem tudta meggyőzni a brit polgárok többségét az EU-ban mara-
dásról, ezért az eredményhirdetést követően gyakorlatilag azonnal lemondott.

https://www.gov.uk/government/people/david-cameron
https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32695399
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/
http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2016/02/Demande-Cameron.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/david-cameron-resigns-after-uk-votes-to-leave-european-union
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az új vEzEtő

Az EU-ból való kilépés mellett kampányoló csoport egyik fő figurája Boris John-
son volt, akinek a népszerűsége folyamatosan nőtt, és sokáig őt tartották a 
legvalószínűbb jelöltnek Cameron utódaként. Johnson mellett a Konzerva-

tív Párt (Conservative Party) további három tagja, Michael Gove, Andrea Leadsom 
és Theresa May indult jó esélyekkel a pártelnöki, illetve a miniszterelnöki posztért. 
Gove és Leadsom aktívan kampányolt a kilépés mellett, May viszont, aki alapvetően 
euroszkeptikus nézeteket vall, politikai racionalitásból és pragmatizmusból a mara-
dáspártiak oldalán vett részt az akkori miniszterelnök oldalán – állítólag Cameron 
többszöri kérésére – a népszavazás előtti kampányban.

A pártelnökségért folyó verseny során Gove először Johnsont támogatta, s ez-
zel nagymértékben hozzájárult a volt londoni főpolgármester népszerűségéhez. 
Ezért amikor váratlanul bejelentette a saját indulását, mindkettejük sorsáról döntött. 
Így két nő, Leadsom és May maradt jelöltként. Sokáig fej fej mellett voltak, azon-
ban végül – gyakorlatilag érdemi szavazás nélkül – egyedüli jelöltként Theresa May 
maradt állva, és lett a Konzervatív Párt vezetője és az Egyesült Királyság miniszter-
elnöke. Győzelme Leadsom egy balul sikerült interjújának az eredménye, amelyben 
lényegében azt nyilatkozta, hogy ő jobb miniszterelnök lenne, mint May, pusztán 
azért, mert neki vannak gyermekei, vetélytársának viszont nincsenek. Kijelentéséért 
azonnal támadások érték, így visszalépett.

Mayt egyébként a megválasztásakor a többség megbízható és kompetens po-
litikusnak tartotta, mivel hosszabb ideje vezette stabilan a belügyminisztériumot, 
nézetei konzekvensek és publikusak voltak, és általában kerülte a személyeskedő 
ügyeket.

kEzdEti nEhézségEk
 

Az Egyesült Királyság tehát, az új miniszterelnökkel az élén, már a referendu-
mot követő hónapban érdemben megkezdhette a felkészülését az Európai 
Unióból való kilépésre. Az ígéretes kezdet ellenére nehézkes és lassú kilépé-

si folyamatnak vagyunk a tanúi, a mai napig sok komplex ellentét feloldatlan. 
A referendum óta a brit belpolitikai viszonyok viszonylag gyorsan változnak. Mivel a 
brexittárgyalásokat jelentős mértékben meghatározza a brit belpolitika – hiszen ott 
születik meg az Egyesült Királyság EU-val szemben képviselt álláspontja –, fontos 
átlátnunk az összefüggéseket, hogy azok alapján helyes következtetéseket tudjunk 
levonni a brexittel kapcsolatos brit elképzelésekről, illetve a részben annak függvé-
nyében alakuló európai hozzáállásról.

https://www.gov.uk/government/people/boris-johnson
https://www.gov.uk/government/people/boris-johnson
https://www.gov.uk/government/people/michael-gove
https://www.gov.uk/government/people/andrea-leadsom
https://www.gov.uk/government/people/theresa-may
http://www.telegraph.co.uk/tv/2017/06/18/theresa-v-boris-may-became-pm-review-odd-yet-ambitious-concotion/
http://www.telegraph.co.uk/tv/2017/06/18/theresa-v-boris-may-became-pm-review-odd-yet-ambitious-concotion/
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36660372
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Hamar kiderült, hogy a brexitpártiaknak nem volt konkrét tervük a kilépés leve-
zénylésére. Ezt jól mutatja már az is, hogy az új miniszterelnök nem közülük került 
ki. Ráadásul a referendum óta nőtt a brit polgárok körében a brexittel kapcsola-
tos szkepticizmus, amely főleg abból ered, hogy a kampány során nagyon kevés 
konkrét információt kaptak, illetve nem hívták fel a figyelmüket a kilépés gyakorlati 
következményeire, valamint az azzal járó bizonytalanságokra.

Megválasztása óta May hitelessége is többször megingott. Bár az politikai 
szempontból jó lépés volt, hogy a referendumot megelőző kampányban inkább a 
háttérben maradt, miniszterelnökként azonban ellentmondásos helyzetből indult, 
hiszen maradáspártiként várt rá az a feladat, hogy kivezesse országát az EU-ból. 
Ezt az ellentmondást még sikerült feloldania: kiemelte, hogy a népszavazás ered-
ményét a saját véleménye ellenére is tiszteletben akarja tartani, és teljesíteni kívánja 
a polgárok többségének az akaratát, azaz a brexitet. May miniszterelnökké válasz-
tását kezdetben az EU oldaláról is pozitív fejleményként értékelték.

A tárgyalóasztal másik oldalán – az EU csúcsszerveiben, illetve a 27 tagállam-
ban (különösen Németországban és Franciaországban) – többnyire megegyezik a 
brexittel kapcsolatos vélemény. Gazdasági kérdésekben „kifelé” (azaz a britek irá-
nyába) az EU27-ek álláspontja szükségszerűen egységes, mivel ezen a területen 
a hatáskörök jelentős részét az EU gyakorolja, a belső döntéshozatali mechaniz-
musai szerint. Tehát a 27 tagállam (és képviselőik) közötti ellentétek az EU-n belül 
maradnak, így a brexittárgyalásokon a blokk erős tárgyalópartnerként, koherens ál-
lásponttal tud részt venni. Törésvonalszerű politikai ellentétek sem figyelhetők meg 
a 27 ország között, hiszen közös érdekük a brit kilépésről való egyezség megkötése, 
és tisztában vannak azzal, hogy egy olyan megállapodás hosszú távon nem lehet 
sikeres, amely a kilépő felet büntető elemeket tartalmaz. A tagállamok véleményét 
az uniós főtárgyaló, Michel Barnier képviseli, akinek a feladata a brit féllel való tár-
gyalások során az EU-delegáció vezetése, irányítása.

az Európai unióról szóló szErződés 50. cikkE

Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 50. cikke teszi le-
hetővé a tagállamok számára, hogy – a saját alkotmányos követelményeikkel 
összhangban – kilépjenek az EU-ból. A lisszaboni szerződésben bevezetett 

rendelkezés szerint a kilépés kizárólag az adott tagállam döntésén múlik, az EU 
köteles azt tiszteletben tartani, és vele tárgyalásokat folytatni. Erre főszabály szerint 
két év áll a felek rendelkezésére, azt követően az alapító szerződések a kilépő tag-
állam tekintetében automatikusan hatályukat vesztik, függetlenül attól, hogy a felek 
megállapodtak-e a kilépésről. Az EUSZ 50. cikk (3) bekezdése azonban lehetővé 
teszi, hogy a két fél egyhangú döntésével a határidőt meghosszabbítsák. Tehát de 
facto a céldátum kitolását jelentené a kilépést követő átmeneti időszak, amikor is a 
kilépő országnak legalább részben alkalmaznia kellene az alapító szerződésekben 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/great-brexit-betrayal-vote-leave-8288667
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/great-brexit-betrayal-vote-leave-8288667
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-poll-new-eu-leave-regret-remain-yougov-times-latest-theresa-may-bad-idea-a8000156.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-poll-new-eu-leave-regret-remain-yougov-times-latest-theresa-may-bad-idea-a8000156.html
http://www.mirror.co.uk/news/politics/lady-u-turning-theresa-puts-10251580
https://www.ft.com/content/e021c208-3ede-11e7-9d56-25f963e998b2
https://ec.europa.eu/info/persons/director-head-service-michel-barnier_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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foglaltakat. Kiemelendő feltétel, hogy a döntést egyhangúlag kell meghozni, azaz 
mind a 27 tagállam hozzájárulása szükséges a határidő meghosszabbításához, il-
letve az átmeneti időszak lehetőségéhez.

Mivel az alapító szerződések nem rendelkeztek a kilépésről, arra következtethe-
tünk, hogy a felek szándéka az integrációs folyamat kezdetekor és azt követően is 
a kapcsolatok szorosabbra fűzésére irányult, nem pedig a kilépésre. Mindez nem 
zárta ki annak a lehetőségét, inkább csak valószínűtlenné tette, ugyanis a nem-
zetközi jog alapvetően biztosítja az államok számára a nemzetközi szervezetekhez 
való szabad csatlakozás, illetve az onnan történő kilépés opcióját. A lisszaboni szer-
ződésben megjelent szabályozás révén egy körülbelül ötven évig meglévő uniós 
joghézagot töltöttek ki a tagállamok azzal, hogy belevették a kilépés lehetőségét. 
Ugyanakkor az integráció erősítésének a szándéka nem változott, inkább csak tisz-
tább jogi helyzetet kívántak teremteni. Tehát az integráció szorosabbra fűzésére 
vonatkozó akarat az, ami az Egyesült Királyság részéről megváltozott a referen-
dummal.

Továbbá fontos látni, hogy – már csak a gazdasági erejéből adódóan is – az 
EU van előnyösebb helyzetben, és a folyamat végén, egy megegyezés hiányában, 
az Unió számára lesz kevésbé fájdalmas a brexit. Ezzel a ténnyel mind az EU, mind 
pedig – bár kissé kelletlenül – az Egyesült Királyság tisztában van.

A referendum végén kiderült, hogy az Egyesült Királyság ki kíván lépni az EU-ból, 
azonban a tárgyalások megkezdéséhez szükség volt arra, hogy – az EUSZ 50. cikk 
(1) bekezdése szerint – a saját alkotmányos követelményeinek megfelelően értesítse 
arról az Európai Unió Tanácsát (a továbbiakban: Tanács). A megoldandó probléma 
tehát adott volt; a jogértelmezést azonban nehezítette egyfelől, hogy az Egyesült 
Királyságnak nincs írott alkotmánya, másfelől pedig az esetre vonatkozó precedens 
hiánya. A parlamenti szuverenitás elvéből következik, hogy a népszavazáson hozott 
döntés önmagában nem bírt jogi kötőerővel, hiszen a belső szuverenitás kizáróla-
gos birtokosa a parlament. Így a kilépés jogi kötelezettséggé transzformálásához 
parlamenti döntésre volt szükség, amely politikailag az egyetlen racionális lépés, 
mivel az felel meg a – népszavazás eredménye szerinti – többségi akaratnak. 
A törvényalkotási folyamat több hónapon keresztül tartott, végül 2017. március 16-
án hozta meg a parlament a European Union Notification of Withdrawal Act nevű 
törvényt, amelyben felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy értesítse az EU-t az or-
szág kilépési szándékáról.

Theresa May a felhatalmazás alapján 2017. március 29-én értesítette formáli-
san a Tanácsot, tehát ez az az időpont, ahonnan számítani kell a kétéves határidőt. 
Az értesítést követően a Tanács elküldte a tárgyalásokra vonatkozó főbb iránymu-
tatásokat az EU27-eknek, kihangsúlyozva, hogy az egyeztetések során, illetve a 
későbbi megállapodásban nem lehet büntetni a kilépő briteket a döntésük miatt. 
Továbbá hivatalosan is megfogalmazták a brexittel kapcsolatos három kulcskér-
dést: az uniós állampolgárok jogait, az ír–északír határ ügyét és a britek pénzügyi 
kötelezettségeinek a kilépést követő rendezését. Az EU részéről akkor engedik 
tovább a brexittárgyalásokat a következő szakaszba – amelyben a kilépés utáni 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/eu-referendum-legally-binding-brexit-lisbon-cameron-sovereign-parliament
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/eu-referendum-legally-binding-brexit-lisbon-cameron-sovereign-parliament
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents/enacted/data.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/31/tusk-remarks-meeting-muscat-malta/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/31/tusk-remarks-meeting-muscat-malta/
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brit–uniós kapcsolatrendszer egyes elemeiről (különösen az átmeneti időszakról, a 
kilépés utáni gazdasági kapcsolatokról, valamint a biztonságpolitikai együttműkö-
désről) tárgyalnak majd –, ha az említett kulcskérdésekben az EU szerint megfelelő 
mértékben egyezségre jutottak. Ez az uniós álláspont a mai napig változatlan.

ElőrEhozott választások

A brexittárgyalások megkezdését júniusra tűzték ki. Március és június között 
azonban újabb váratlan politikai események történtek az Egyesült Királyság-
ban. Április 18-án May bejelentette, hogy előrehozott választásokat fognak 

tartani az országban június 8-án, tehát gyakorlatilag közvetlenül az uniós tárgyalá-
sok kezdete előtt. May a miniszterelnöksége első napjaitól folyamatosan azt állította, 
hogy nem rendeznek előrehozott választásokat, s e kijelentését az EU oldaláról is 
nagyon pozitívan értékelték. May éppen azzal indokolta a döntését – amely szintén 
párhuzamba állítható az uniós állásponttal –, hogy az Európai Unióból való kilépés 
levezényléséhez stabil vezetésre van szüksége az országnak, és indokolatlan lenne 
a saját helyzetüket bonyolítani egy előrehozott választással.

A Konzervatív Párt abszolút többségben volt a parlamentben (még ha csak négy 
fővel is), ami biztosította számukra, hogy olyan törvényeket alkossanak, amilyene-
ket jónak látnak. Ehhez képest valóban váratlanul érkezett May áprilisi bejelentése, 
amely – az akkori népszerűségi mutatók alapján – kizárólag belpolitikai szem-
pontból védhető. A konzervatívok mutatói magasan álltak, miközben az ellenzék, a 
Munkáspárt (Labour Party) gyakorlatilag darabokra hullt. May személyes indexei is 
nagy népszerűséget jeleztek: egyes elemzők szerint még Margaret Thatcher 1983-
as eredményénél is jobban állt. Vele ellentétben a Munkáspárt vezetője, Jeremy 
Corbyn a közvélemény-kutatásokban nagyon gyengén szerepelt, ami tovább fokoz-
ta a párton belüli széttartást. A történelminek is nevezhető különbségek fényében 
tehát akár logikus lépésnek is tűnhet May döntése, hiszen majdnem biztos lehetett 
az elsöprő győzelemben.

Megjegyzendő, hogy ha nemzetközi kontextusba helyezzük a kérdést, és a 
brexittárgyalásokra gondolunk, akkor viszont a döntés megkérdőjelezhető, hiszen 
szükségtelen kockázatot jelentett. Tekintettel a statisztikákban rejlő hibalehető-
ségekre, illetve alapvetően az események előreláthatatlanságára, az EU oldaláról 
nem kívánatos eseménynek minősítették az előrehozott választást, mivel tudták, 
hogy egyrészt annak eredményéig gyakorlatilag nincs értelme tovább gondol-
kozni a brexittel kapcsolatos kérdéseken, másrészt pedig, ha mégse jönnek be a 
választással kapcsolatos elvárások, illetve predikciók, akkor az új helyzethez kell 
alkalmazkodni, ami több ráfordítást igényel.

Az előrehozott választást megelőző kampány során további váratlan fordula-
tok történtek, amelyek a kezdeti várakozásoktól csaknem homlokegyenest eltérően 
determinálták a brit politikai helyzetet. A konzervatívok a kampányt May személye 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/18/breaking-theresa-may-make-statement-downing-street-1115am1/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/18/breaking-theresa-may-make-statement-downing-street-1115am1/
https://euobserver.com/uk-referendum/137604
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/tory-labour-poll-conservatives-lead-17-points-theresa-may-jeremy-corbyn-icm-latest-a7354091.html
http://jeremycorbyn.org.uk/
http://jeremycorbyn.org.uk/
http://www.bbc.com/news/election-2017-40092210
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köré építették fel, ami – utólag értékelve – nem bizonyult jó döntésnek. Voltak fél-
resikerült interjúi, és negatívan befolyásolta a közvéleményt, hogy May nem volt 
hajlandó a többi miniszterelnök-jelölttel egyetlen élő televíziós vitában sem meg-
mérettetni magát.

A Konzervatív Párt választási programjában több érzékeny pont is szerepelt. 
Ilyen volt például az Országos Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, 
NHS) pénzügyi támogatása, a rezsicsökkentés, a rókavadászat vagy a brexit. Az 
interjúk alapján többen arra a következtetésre jutottak, hogy May 180 fokos for-
dulatokat tesz az egyes kérdésekben: hol eltér a programtól, hol visszatér ahhoz. 
Egyértelművé vált, hogy a brexit immáron nem központi téma a brit polgárok min-
dennapi gondolkodásában, lezárt ügyként kezelik azt, és inkább más belpolitikai 
kérdések foglalkoztatják őket. May és a konzervatívok népszerűségének csökke-
nésével párhuzamosan Corbyné és a Munkáspárté nőtt. A párt egységes képet 
kezdett mutatni, és a programjukban olyan kérdéseket fogalmaztak meg, amelyek 
közelebb álltak a szavazókhoz: egyebek mellett az NHS állami finanszírozásának a 
növelése, illetve az egyetemi tandíjak csökkentése.

Mindezek eredményeként a választás kimenetele új helyzetet teremtett: bár 
a konzervatívok több szavazatot kaptak, az abszolút többségük odalett. Így júni-
us 19-én már az új körülményeket figyelembe véve indultak el a brexittárgyalások 
megkezdésére a felek. May és a konzervatívok mind bel-, mind külpolitikai szem-
pontból gyengébb pozícióba kerültek, így fokozatosan enyhíteni kényszerültek az 
addigi „hard Brexit” retorikán, azaz előtérbe került a kilépést követő átmeneti idő-
szak mint reális és kívánatos opció. Ez egyben annak a lassú beismerése is, hogy 
a saját érdekükben kénytelenek lesznek engedni a korábbi álláspontjukból, illetve 
hogy egy, az eredeti elképzelésüknél előnytelenebb megállapodás is jobb, mint ha 
egyáltalán nem tudnak megegyezni az EU-val. Röviden: a „no deal is better than a 
bad deal” [ha nincs üzlet, az jobb, mint egy rossz üzlet] mottó helyett a „no deal is 
the bad deal” [ha nincs üzlet, az rossz üzlet] lett a mérvadó. Aktuálissá vált továbbá 
az új kormányprogram (The Queen’s Speech) elfogadása, illetve az abszolút több-
ség hiányában politikai partnert kellett találni ahhoz.

a tárgyalások ElkEzdődnEk

Bár június 19-ére még nem sikerült elfogadtatni a kormányprogramot, a 
brexittárgyalások menetrend szerint elkezdődtek. A találkozón David Davis, 
az Európai Unióból történő kilépésért felelős brit miniszter és Michel Barnier, 

az EU főtárgyalója főleg a három kulcskérdéssel foglalkozott. Közösen jelentették 
ki, hogy a brexit nem okozhat a szükségesnél nagyobb bizonytalanságot a polgárok 
életében. Az ír–északír határ kérdésében a felek között alapvetően egyetértés volt 
abban, hogy az ír–északír békefolyamatot rögzítő belfasti egyezményt (nagypénteki 
megállapodás) és a szabad határátkelést garantáló Common Travel Areát fenn kell 

https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-jeremy-corbyn-less-popular-election-2017-campaign-leader-conservative-labour-poll-yougov-a7792006.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-jeremy-corbyn-less-popular-election-2017-campaign-leader-conservative-labour-poll-yougov-a7792006.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/18/thersa-may-brexit-eu-european-parliament
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/18/thersa-may-brexit-eu-european-parliament
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1704_en.htm
https://www.gov.uk/government/people/david-davis
https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7661
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tartani a kilépést követően is. A gazdasági kapcsolatok terén egyértelművé vált, hogy 
a közös megegyezés nem jelentheti azt, hogy az Egyesült Királyság úgy maradjon 
a vámunió része, hogy csak a neki kedvező, kivételes szabályok vonatkozzanak rá.

A harmadik fő témában, azaz a pénzügyi megállapodás terén a problémát az 
Egyesült Királyságnak a kilépést követő pénzügyi hozzájárulásának a mértéke je-
lenti. Nyilvánvalóan az Egyesült Királyság érdeke, hogy az a lehető legkevesebb, az 
Európai Unióé pedig, hogy minél több (a saját kalkulációjának megfelelő összeg) 
legyen. Az EU részéről ez azért is kiemelten fontos kérdés, mert az uniós költségve-
tést hétéves periódusokra tervezik, és a jelenlegi vége a brexit utánra, 2020-ra esik. 
Mivel az Egyesült Királyságnak – gazdasági erejének megfelelően – viszonylag 
nagyobb a hozzájárulása, s az onnan eredő pénzek jórészt az EU pénzügyi, illetve 
strukturális alapjaiba kerülnek, az azokból részesülő tagállamok számára kulcsfon-
tosságú, hogy az uniós költségvetés szerint teljesüljön minden befizetés.

Ez idő alatt az Egyesült Királyságban a konzervatívok az északír Demokrati-
kus Unionista Párttal (Democratic Unionist Party, DUP) folytattak tárgyalásokat a 
parlamenti pozíciójuk megerősítése, illetve a törvényhozó szavazatok biztosítása 
érdekében. Az EU alapvetően rossz szemmel nézte az alakuló együttműködést, mi-
vel az bonyolítja a belfasti egyezményben rögzített ír–északír békefolyamatot, illetve 
a brexittárgyalások során az ír–északír határ kérdését. A probléma az, hogy a bel-
fasti egyezmény kényes hatalmi egyensúlyt próbál fenntartani az unionisták (DUP) 
és a nacionalisták (Sinn Féin) között, amelyben az esetleges nézeteltérések során 
a brit kormány legfeljebb pártatlan mediátorként léphet fel. Ezt a függetlenséget 
kérdőjelezi meg a konzervatívoknak a DUP-vel kötött megállapodása. Az együtt-
működésük lényege, hogy kulcsfontosságú, illetve bizalmi jogalkotási kérdésekben 
– mint például a kormányprogram vagy az államháztartási törvény elfogadása – 
a DUP a szavazataival támogatja a kisebbségben kormányzó konzervatívokat, és 
ezért Észak-Írország plusz pénzügyi támogatáshoz jut.

A feszült politikai közhangulat ellenére, a DUP segítségével végül június 21-
én elfogadták a brit kormányprogramot, amelynek egyik különlegessége, hogy 
– a brexittárgyalásokra tekintettel – kivételesen nem egy, hanem két évre szól. 
Így ugyanis majd csak a kilépést követően lesz szükség újabb kormányprogram 
elfogadására. Ez az abszolút többség híján a konzervatívok számára kényelmes, 
hiszen jövőre nem lesz szükség újabb kormányprogram elfogadtatására, illetve az 
EU szemszögéből is pozitív a tekintetben, hogy jobban biztosítja a tárgyalópartnere 
kiszámíthatóságát.

A kormányprogramban kiemelt szerepet szántak a Great Repeal Bill nevű, az EU 
joghatóságát megszüntető törvénynek. A jogszabály alapvetően három fő részből 
fog állni. Elsőként hatályon kívül helyezi az 1972-es European Communities Actet, 
amellyel az Egyesült Királyság annak idején csatlakozott a Közösségekhez. A máso-
dik részben a jogbiztonság és a jogfolytonosság jegyében brit joggá transzformálja 
a hatályba lépése pillanatában alkalmazandó uniós jogszabályokat. Végül a törvény 
felhatalmazást ad a parlamentnek, hogy e jogszabályokat a későbbiekben a brit 
jognak megfelelően szükség szerint módosítsa.

http://www.mydup.com/
http://www.mydup.com/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/13/formal-conservative-dup-deal-destructive-pact-makes-no-sense-theresa-may
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/13/formal-conservative-dup-deal-destructive-pact-makes-no-sense-theresa-may
http://www.sinnfein.ie/
http://www.telegraph.co.uk/news/0/great-repeal-bill-explanation-need-read/
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A tervezett jogszabály egyik érdekessége az ún. VIII. Henrik-klauzula, amely le-
hetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy már meglévő törvényeket a parlament 
hozzájárulása nélkül, azaz gyakorlatilag parlamenti többség nélkül is megváltoz-
tasson. Annak ellenére, hogy a kormány tagjai többször is úgy nyilatkoztak, hogy a 
klauzula kizárólag a brexit által teremtett speciális helyzetre adott reakció, melynek 
egyedüli célja, hogy a jogszabályok transzformációja során és azt követően felme-
rülő problémákra a kormány gyorsan tudjon reagálni, a rendelkezés demokratikus 
aggályokat vet fel. Nevezetesen, hogy lehetőséget teremt az aktuális kormányzati 
vezetés számára a parlamenti ellenőrzés alól történő kibújásra, ami alapvetően el-
lentétes a rule of law, illetve a hatalommegosztás rendszerével.

további tárgyalási fordulók

A második forduló

Egy hónappal később, július 17–20. között zajlott a második tárgyalási forduló 
az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. Az uniós polgárok jogaival 
kapcsolatban alapvetően egyetértés volt a felek között a tekintetben, hogy 

azok az uniós polgárok, akik már a kilépést megelőzően az Egyesült Királyságban 
élnek/dolgoznak, azt követően is jogszerűen, azonos feltételekkel ott maradhatnak, 
és ugyanez garantálandó az EU tagállamaiban élő brit állampolgárok számára 
is. A tárgyalási eredményeket összefoglaló dokumentumból az is egyértelműen ki-
derül, hogy a kilépés után az Egyesült Királyság a migrációs politika terén saját, 
az Unióétól néhány kérdésben eltérő jogszabályokat fog alkalmazni, és ezt az EU 
tiszteletben tartja.

Kisebb nézeteltérések azonban továbbra is fennmaradtak – például a kilépés 
előtt a másik fél országában jogszerűen tartózkodó polgárok azon családtagjai 
kapcsán, akik a kilépés után költöznének az adott országba. Továbbá nem történt 
megállapodás arról, hogy mely államnak legyen elsődleges joghatósága a másik 
fél polgárai ügyeinek eldöntésében. Az Egyesült Királyság azon igénye, hogy a saját 
joghatóságát a kilépés napját követően azonnal kiterjeszthesse, illetve az Európai 
Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) joghatóságát megszüntethesse, még a vá-
lasztásokat megelőző hard Brexit egyik kitétele továbbvitelének tekinthető. Azóta 
enyhülésnek lehettünk tanúi, hiszen a kilátásba helyezett átmeneti időszak során 
az EU-nak beleszólása lesz a brit belső jogi kérdésekbe. Mostanra a kezdeti, zárkó-
zottabb brit bevándorlási politikai vízióból gyakorlatilag egyedül a kiutasítási okok 
szigorítására vonatkozó igény maradt meg.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-uk_table_cr.pdf
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A harmadik forduló

Az augusztus 28–31. között megtartott harmadik tárgyalási forduló eredménye-
ként egy újabb közös dokumentumot tettek közzé az állampolgárok jogaival 
kapcsolatos kérdésekről, bár valójában – legalábbis európai szemszögből – 

nagyobb előrelépés nem történt. Barnier már a forduló előtt is úgy nyilatkozott, 
hogy az Egyesült Királyság tárgyalási pozíciója nem egyértelmű az EU számára, 
és ameddig ez nem változik, addig nem tudnak továbblépni. Megjegyzendő, hogy 
a felek több position papert már a második fordulót megelőzően is közzétettek: 
az uniós polgárok jogairól, joghatósági kérdésekről, az ír–északír viszonyok ren-
dezéséről, illetve biztonságpolitikai ügyekről. Az ír–északír határral kapcsolatban 
egyébként az EU csak később, szeptemberben adott ki hivatalos dokumentumot, 
annak ellenére, hogy a kérdést a három fő prioritás egyikeként jelölték meg.

A harmadik forduló értékelése során a két vezető tárgyaló ellentétes nyilatkozatot 
tett. Barnier szerint nem történt érdemi előrelépés, mivel a pénzügyi kérdésekben, 
illetve a Bíróság joghatóságával kapcsolatban a nézetkülönbség változatlanul fenn-
áll. Davis azonban, az állampolgárok jogaival, illetve az ír–északír határ kérdésével 
kapcsolatosan már kiadott position paperekre hivatkozva, eredményesnek értékelte 
a fordulót.

Theresa May firenzei beszéde

Szeptember 22-én Theresa May beszédet tartott Firenzében, amelynek nem 
titkolt célja az volt, hogy új lendületet adjon a brexittárgyalásoknak. Már a 
helyszín megválasztása is egy új, pozitív, nyitottabb, kompromisszumképe-

sebb hozzáállásról árulkodott, hiszen Firenze az európai kereskedelem történelmi 
központja. A brit miniszterelnök a beszédében egy kétéves átmeneti időszakra tett 
javaslatot. Ez idő alatt a jelenlegi status quót tartanák fenn, azaz továbbra is alkal-
mazandók lennének az Egyesült Királyságban az uniós jogszabályok – az egyetlen 
eltérés az lenne, hogy a kilépést követően, azaz már az átmeneti időszak alatt sem 
vennének részt a britek az uniós döntések meghozatalában. Ez hatalmas változás 
az eddigi brit állásponthoz képest, azonban jogosan megkérdőjelezhető, hogy ho-
gyan és milyen mértékben lehet legitimnek nevezni, illetve kikényszeríteni olyan 
jogszabályokat egy szuverén államban, amelyek meghozatalában az egyáltalán 
nem vett részt. Jogtechnikai szempontból egy párhuzamos brit jogalkotással lehet-
ne a legjobban feloldani ezt a problémát. May javaslata szerint az átmeneti időszak 
alatt az Egyesült Királyság a Bíróság joghatóságát is hajlandó lenne elismerni.

Mindemellett May a pénzügyi megállapodás érdekében is engedett a korábbi 
álláspontjából: nagyobb összegű hozzájárulásról szóló tárgyalást helyezett kilá-
tásba – ami viszont további kérdéseket vetett fel. Az idő előrehaladtával ugyanis 
a briteknek egyre fontosabb lenne, hogy az EU továbbengedje a tárgyalásokat, és 
már a kilépést követő időszakra vonatkozó kérdések megvitatása kerüljön sorra. 
May beszédében szó esett még az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_table_citizens_rights_-_third_round.pdf
http://brexitcentral.com/four-takeaways-third-brexit-talks/
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
https://www.theguardian.com/politics/2017/sep/22/theresa-mays-florence-speech-key-points
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nyújtandó garanciákról, illetve a kilépést követő szoros biztonságpolitikai együtt-
működésről is. Az ír–északír határ kérdésében azonban – azon kívül, hogy nem 
kívánják fizikai határ felállítását – nem fogalmazott meg konkrétumokat, pedig az 
EU e kérdés megoldásában az Egyesült Királyság aktív, konstruktív közreműködé-
sét várná.

A beszédet összességében pozitívan értékelték mind az Egyesült Királyságban, 
mind az Európai Unióban. Donald Tusk például szeptember 26-án, a May-jel folyta-
tott londoni megbeszélése után óvatos optimizmusát fejezte ki: konstruktívnak és 
realistának értékelte a miniszterelnök firenzei beszédét.

A negyedik forduló

A firenzei beszéd hatására szeptember 25–28. között új lendülettel tartották 
meg a negyedik tárgyalási fordulót. A három prioritást jelentő kérdéskörből 
kettőben érdemi előrelépés történt. Az állampolgárok jogaival kapcsolatosan 

kialakultak a fő irányvonalak, és inkább csak a kisebb nézeteltérések rendezése várat 
magára. Az ír–északír határ kérdésében közös elvek kidolgozása indult meg, ugyan-
is abban egyetértenek a felek, hogy a lehető legszorosabb kapcsolat fenntartása, 
illetve kiépítése kívánatos a két ország között, tekintettel a belfasti egyezményre és 
a Common Travel Areára. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az ír–északír vámhatár gya-
korlatilag láthatatlan legyen, másrészt pedig, hogy az ír békefolyamatot tiszteletben 
tartsák, sőt szükség esetén békeépítéssel segítsék.

Mindezen előrelépések ellenére, mivel az Egyesült Királyság pénzügyi ajánlatát 
továbbra sem tartja elfogadhatónak az EU, a tárgyalásokkal nem térhetnek rá az 
átmeneti időszakra vonatkozó részletek megbeszélésére.

Még több bonyodalom

Az előrehozott választások következtében keletkezett brit belpolitikai problémá-
kat nem sikerült a nyár folyamán megszüntetni. Ezt mutatja, hogy a kormány 
élesen megosztott a brexit kérdésében is. Az egyik oldalon a maradáspárti 

Philip Hammond áll, aki többször is szót emelt azért, hogy az ország a brexitet kö-
vetően is maradjon része a gazdasági uniónak, de legalábbis a lehető legszorosabb 
gazdasági együttműködést tartsa fenn a blokkal. Azzal érvelt, hogy a brit gazdaság 
stabilitását még abban az esetben is így tudnák a legjobban biztosítani, ha nagyobb 
összegeket kellene ezért cserébe kifizetni az EU-nak, hiszen az Egyesült Királyság 
legfontosabb kereskedelmi partnere valószínűleg a kilépés után is az EU lesz.

A másik pólus legmérvadóbb alakja Boris Johnson, aki mind a mai napig a hard 
Brexitet propagálja, és nagyobb távolságot tartana az Európai Uniótól. Azt hangsú-
lyozza, hogy a kilépést követően az EU semmiképpen ne kösse meg az Egyesült 
Királyság kezét a harmadik országokkal tervezett kereskedelmi megállapodások 
terén. Az EU számára természetesen Hammond nézeteinek a felülkerekedése lenne 
kívánatos, azonban a brexittel kapcsolatban elsősorban azért felelős miniszter, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4921284/Tusk-visits-No-10-praise-s-Florence-speech.html
http://uk.businessinsider.com/brexit-negotiations-divorce-bill-2017-9
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/18/boris-johnson-v-philip-hammond-key-brexit-battle-lines/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/18/boris-johnson-v-philip-hammond-key-brexit-battle-lines/
https://www.gov.uk/government/people/philip-hammond
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Davis, illetve a miniszterelnök, May hozza meg a döntéseket, leginkább a kormá-
nyon belüli két pólus között egyensúlyozva.

Az Egyesült Királyság belpolitikai bizonytalanságai az EU vezetői számára is 
egyértelműen láthatóak, így nem meglepő, hogy többször is megbeszélést tartottak 
Jeremy Corbynnal. Tisztán jogi szempontból nem helyes, hogy olyan személlyel 
egyeztetnek, akinek a brit alkotmányos szabályok alapján nincs felhatalmazása 
az ország vezetésére, illetve nemzetközi színtéren való képviseletére, hiszen az a 
kormány és a miniszterelnök feladata, joga és kötelezettsége. Politikai és taktikai 
szempontból azonban érthető, hiszen az előrehozott választások óta Corbyn befo-
lyása nőtt, és sokan úgy vélik, ő lehet a következő miniszterelnök is. Ez természetesen 
csak újabb választások révén derülne ki, ám arra a közeljövőben nincs reális esély. 
Mindezek ellenére Corbynnak a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként tagadha-
tatlanul elég nagy befolyása van a brit parlamentben, az EU pedig biztos akar lenni 
abban, hogy amennyiben a brexit lezárása előtt mégis történne egy munkáspárti 
kormányváltás az Egyesült Királyságban, az új kormány nem fogja megkérdőjelezni 
az elődje által megkötött nemzetközi megállapodásokat.

Az ötödik forduló

Az ötödik tárgyalási fordulót október 9–12. között tartották meg. A britek nagy 
és igencsak túlzó reményekkel vágtak neki a tárgyalási szakasznak: abban 
bíztak, hogy az EU állam- és kormányfőinek az október 20-i csúcstalál-

kozóján az uniós vezetők majd az ötödik fordulón elért eredményekre tekintettel 
elégségesnek értékelik a tárgyalásokat, és továbbengedik az egyeztetéseket a kö-
vetkező szakaszba, a kilépést követő viszonyok megtárgyalására.

Időközben azonban az EU-n belül is politikai nézeteltérésekre derült fény. 
A források szerint Barnier már-már elfogadta volna a britek ajánlatát, akik May fi-
renzei beszéde óta valóban több engedményt is tettek, azonban az Európai Unió 
két legmeghatározóbb tagállamának a vezetője, Angela Merkel német kancellár és 
Emmanuel Macron francia köztársasági elnök még mindig kevésnek tartotta a fel-
ajánlott brit pénzügyi hozzájárulást. Márpedig Barnier a felhatalmazását az EU-tól 
kapta, és a Tanács mindaddig nem fog, illetve nem tud rábólintani a tárgyalások 
továbbengedésére, amíg azzal Merkel és Macron egyet nem ért.

Felmerült továbbá, hogy Barnier azért vinné tovább a tárgyalásokat a szüksé-
gesnél gyorsabban, mert az a személyes karrierjére is hatással van: ha ugyanis 
sikeresen le tudja zárni a brexittárgyalásokat, az jelentős elismerést eredményez 
számára a nemzetközi diplomáciai körökben, és így jó esélyekkel indulhat magas 
rangú európai vezetői posztokért. Állítólag Barnier szemet vetett például az Európai 
Bizottság elnöki posztjára: szeretné ő váltani Jean-Claude Junckert, akinek a meg-
bízatása 2019-ig tart, és a kilépési megállapodás is éppen 2019-re lenne esedékes.

Az ötödik tárgyalási forduló tehát nem hozott nagy áttörést a negyedikhez ké-
pest. Az állampolgárok jogainak kérdésében az addig elért eredmények összegzése 
mellett kimondták, hogy a kilépési megállapodás közvetlen hatállyal bíró garanciákat 

http://uk.businessinsider.com/brexit-eu-holds-talks-with-jeremy-corbyn-over-theresa-may-fears-2017-10
http://uk.businessinsider.com/brexit-eu-holds-talks-with-jeremy-corbyn-over-theresa-may-fears-2017-10
http://www.express.co.uk/news/world/863500/Merkel-Macron-Brexit-transition-Michel-Barnier-Juncker
https://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BKin/EN/AngelaMerkel/angela_merkel_node.html
https://en-marche.fr/emmanuel-macron
http://www.express.co.uk/news/world/870337/Brexit-talks-Michel-Barnier-quit-EU-trade-talks-Jean-Claude-Juncker
http://www.express.co.uk/news/world/870337/Brexit-talks-Michel-Barnier-quit-EU-trade-talks-Jean-Claude-Juncker
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
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fog tartalmazni a polgárok számára. Ez azt jelenti, hogy az ott felsorolt jogosultsá-
gokra az érintettek hivatkozhatnak a hatóságok, illetve a bíróságok előtt; a jelenlegi 
állás szerint az alapján az átmeneti időszak során akár a Bírósághoz is fordulhat-
nak. Ugyanakkor még lezáratlan a kilépést követő jogérvényesítéssel kapcsolatos 
brit adminisztráció kérdése, azon belül is különösen a letelepedett státusz iránti, 
illetve a későbbi esetleges állampolgársági kérelmekre vonatkozóké. Az ír–északír 
határ ügyében az addigiak összefoglalásaként hat elv született a belfasti egyez-
mény védelme érdekében. A pénzügyi megállapodás tekintetében viszont továbbra 
sem történt változás: a felek nem tudtak megegyezni, hogy az Egyesült Királyság a 
kilépést követően mekkora összegeket fizessen az EU részére.

Barnier tehát a forduló értékelése során világossá tette, hogy az október 20-i 
EU-csúcstalálkozón nem fogja javasolni a tagállami vezetők számára a tárgyalások 
továbbengedését a kilépést követő, illetve az átmeneti időszakra vonatkozó kérdé-
sek megvitatására.

az októbEri Eu-csúcstalálkozó

Október 19–20-án az EU-tagállamok vezetői csúcsértekezletet tartottak Brüsz-
szelben. A brexitre való tekintettel May csak a találkozó első napján vett részt, 
a másodikon ugyanis az EU27-ek vezetői többek között a brexittárgyalások 

értékeléséről hoztak döntést. Az egyeztetések végén összegezték a tárgyalási for-
dulókon addig elért eredményeket. Megállapították, hogy a legnagyobb előrelépés 
az állampolgárok jogaival kapcsolatban történt: e területen az EU szerint megfelelő 
mértékű a haladás. Az ír–északír határ kérdésében elindult ugyan az egyezkedés 
az EU számára kívánatos irányba, de még fontos kérdések maradtak tisztázatlanul, 
amelyek megoldásával kapcsolatban az EU attitűdje pozitív. A legproblematikusabb 
tárgykör a harmadik: a pénzügyi megállapodás. Az EU nagyra értékeli az Egyesült 
Királyság azon szándékát, hogy az uniós tagsága utolsó napjáig tiszteletben tartja 
és teljesíti a pénzügyi kötelezettségeit, azonban az azt követő időszakkal kapcsola-
tos fizetésekre vonatkozóan még nem sikerült egyezségre jutniuk.

A csúcsértekezlet tehát nem hozott váratlan fejleményeket, a tárgyalási fordulók 
tapasztalataiból ilyen tartalmú döntésre lehetett számítani. Megjegyzendő, hogy az 
elmúlt hónapokban több uniós tagállami vezetőtől is elhangzottak olyan utalások, 
nyilatkozatok, hogy valóban foglalkozni kell a brexittel, és meg kell oldani a felmerülő 
problémákat, de az Európai Uniónak tovább kell lépnie, és más, az integráció jövőjét 
érintő kérdéseket előtérbe helyeznie.

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-draft-statement/eu-27-draft-joint-statement-on-brexit-at-october-19-20-summit-idUKKBN1CH2T7
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-draft-statement/eu-27-draft-joint-statement-on-brexit-at-october-19-20-summit-idUKKBN1CH2T7
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-europe-cdu-must-take-its-fate-into-its-own-hands-elections-2017/
https://www.politico.eu/article/angela-merkel-europe-cdu-must-take-its-fate-into-its-own-hands-elections-2017/
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a lEgújabb fEjlEményEk

A hatodik tárgyalási forduló

A csúcstalálkozót követően hivatalosan is megindult az EU-n belül a tárgya-
lások második fázisára való felkészülés, Barnier pedig október 31-én úgy 
nyilatkozott, hogy az átmeneti időszakkal kapcsolatos tárgyalások megkez-

dése már a közeljövőben várható. Állítása összecseng Davis ugyanaznap a Lordok 
Házában tett nyilatkozatával, amelyből kiderült, hogy az Egyesült Királyság hajlandó 
több pénzt fizetni az EU-nak, mert belátta, hogy ebben a kérdésben az Európai Unió 
nem fog engedni, és mindenkinek közös érdeke, hogy a tárgyalások érdemben foly-
tatódjanak.

Mindezek ellenére a november 9–10-én megtartott hatodik tárgyalási fordu-
ló sem hozott olyan áttörő változást, amely túllendítette volna a tárgyalásokat a 
holtponton. A fordulót lezáró sajtótájékoztatón Barnier ultimátumot adott Davisnek, 
amely szerint az Egyesült Királyságnak két hete van a pénzügyi hozzájárulásával 
kapcsolatos probléma megoldására. Davis pedig kijelentette, hogy az Egyesült 
Királyság nem támogatja, hogy az ír–északír határ védelme érdekében Észak-
Írország a közös piac része maradjon, ami arról árulkodik, hogy ez a kérdés is 
lezáratlan. A rövid távú cél azonban közös: nevezetesen, hogy a decemberi uniós 
állam- és kormányfői csúcstalálkozóig a kellő mértékű megállapodást elérjék a fő 
kérdésekben.

Két hét – két miniszterváltás

Az előrehozott választások óta gyenge lábakon álló May-kormány helyzete az 
elmúlt hetekben tovább bonyolódott. Október 30-án egy újságírónő szexuális 
zaklatással vádolta meg Michael Fallon védelmi minisztert, aki elismerte, hogy 

15 éve nem helyénvaló módon közeledett egy rendezvényen az újságírónő felé. Ezt 
követően bocsánatot kért, majd lemondott. Ezzel egy lavina indult el a Westminster-
ben, és több, szexuális zaklatással kapcsolatos ügy is nyilvánosságra került. Azzal 
vádolták például Damian Greent is, aki jelenleg a miniszterelnök-helyettesinek meg-
felelő tárca nélküli miniszteri feladatokat lát el, és May egyik legfontosabb partnere, 
illetve támogatója a kormányban, mivel már a kormányfő belügyminiszteri időszaka 
alatt is együtt dolgoztak. Green tagadta a vádat, azonban néhány nappal később 
újabbal szembesült, mely szerint 2008-ban „extrém” pornográf tartalmakat tárolt a 
munkahelyi számítógépén. Green ezt is tagadja, egyelőre sikeresen, azonban szigo-
rú hivatalos vizsgálatok várhatóak mindkét ügyben.

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.express.co.uk/news/politics/873557/Brexit-news-Michel-Barnier-speed-up-negotiations-Britain-European-Union
http://www.express.co.uk/news/politics/873557/Brexit-news-Michel-Barnier-speed-up-negotiations-Britain-European-Union
https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/31/david-davis-concedes-brexit-financial-deal-will-probably-favour-eu
https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/31/david-davis-concedes-brexit-financial-deal-will-probably-favour-eu
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/brexit-ultimatum-davis_uk_5a05a553e4b01d21c83e1e78
https://www.thesun.co.uk/news/4804165/michael-fallon-julia-hartely-brewer-westminster-sexual-allegations/
https://www.thesun.co.uk/news/4804165/michael-fallon-julia-hartely-brewer-westminster-sexual-allegations/
https://www.gov.uk/government/people/michael-fallon
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/mps-sex-scandal-sleaze-spreadsheet-timeline-what-happened-explained-westminster-a8032531.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/mps-sex-scandal-sleaze-spreadsheet-timeline-what-happened-explained-westminster-a8032531.html
https://www.gov.uk/government/people/damian-green
http://edition.cnn.com/2017/11/05/europe/damian-green-pornography-allegations/index.html
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November 3-án pedig nyilvánosságra került, hogy Priti Patel nemzetközi fejlesz-
tési miniszter idén augusztusban, a nyaralása során tárgyalásokat folytatott izraeli 
vezetőkkel, a kormány tudta nélkül. November 6-án másik két hasonló megbeszé-
lésre derült fény, ezért november 8-án May visszahívta Patelt annak afrikai hivatalos 
útjáról, hogy tisztázza az ügyeket. Patel – May felszólítását követően – lemondott, s 
ezzel egy héten belül két magas rangú minisztert vesztett a kormány.

A hatodik fordulót lezáró sajtótájékoztatón is szóba került, hogy az EU a leg-
frissebb brit belpolitikai események alapján tisztában van azzal, hogy gyakorlatilag 
kiszámíthatatlan, meddig marad életképes May kormánya. Barnier elismerte, hogy 
az EU vezetői érdeklődve figyelik a brit belpolitika alakulását, azonban arról – jog-
szerűen – nem mondott értékítéletet.
 

magyarország hElyzEtE

Magyarországnak a brexittel kapcsolatos érdekeltsége alapvetően – EU-tag-
ságunkra tekintettel – az Unió érdekei mentén alakul. Hazánk a tárgyalások 
jelenlegi három fő témája közül kettőben különösen érintett: az Egyesült 

Királyságban élő magyar állampolgárok jogai, illetve a brexitet követő brit pénzügyi 
befizetések kérdésében.

2016 novemberében Orbán Viktor találkozott Theresa May-jel. A megbeszélés 
fő témája az Egyesült Királyságban élő magyarok brexit utáni helyzete volt, de va-
lójában új, meglepő fejlemények nem történtek: csupán kimondták, hogy a már ott 
élő magyarok – csakúgy, mint más uniós állampolgárok – jogszerűen maradhatnak 
az Egyesült Királyságban a kilépést követően is. Akkor már azonban új migrációs 
szabályok lépnek életbe az Egyesült Királyságban. Ez az álláspont alapvetően a mai 
napig sem változott, az viszont világos, hogy a brit kormány az Európai Unióval fog 
megegyezni e kérdéskörben, és a köztük születő megállapodásnak a tartalma lesz 
irányadó a magyarokra nézve is.

Az Egyesült Királyságnak az EU pénzügyi alapjaihoz való hozzájárulása – az 
ország gazdasági erejéből eredően – jelentős. E pénzekből többek között Ma-
gyarország is nagyobb összegű utalásokat kap, ezért fontos számunkra, hogy a 
kifizetések továbbra is a 2014–2020-as uniós költségvetésnek megfelelően történ-
jenek. Ehhez az szükséges, hogy az EU olyan megállapodást kössön az Egyesült 
Királysággal, amely biztosítja e kifizetések teljesülését legalább a folyó költségvetési 
időszak végéig. A fentebb leírtak alapján erre jó eséllyel számíthatunk is; a követke-
ző költségvetési ciklust azonban már minden bizonnyal más feltételek mentén kell 
megtervezni az EU-ban. A legutóbbi hírek szerint a magyar vezetés számol azzal a 
lehetőséggel, hogy mégsem sikerül megállapodniuk a feleknek a pénzügyi kérdés-
ben, ezért a kormány gyors pályázati forráskifizetést valósít meg.

Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy Magyarország helyzete, illetve érde-
keltsége az Európai Unióéhoz igazodik a brexittárgyalások kapcsán, ugyanis látnunk 
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kell, hogy a brexit elsősorban az EU és az Egyesült Királyság ügye. Ezt egyértelmű-
en mutatja, hogy a tárgyalóasztal egyik oldalán egy brit miniszter, a másikon pedig 
az uniós főtárgyaló ül. Hazánk és a többi tagállam képviselői e tekintetben közvetett 
módon vesznek részt az egyeztetéseken, hiszen közvetlenül nem tárgyalnak, sőt 
nem is tárgyalhatnak a brit féllel, azonban a főtárgyaló felhatalmazását, illetve ha-
táskörének mértékét ők határozzák meg. Nyilvánvaló, hogy a brexitnek közvetlen 
hatása van és lesz az EU27-ek gazdasági-politikai viszonyaira, ezért is fontos, hogy 
a tárgyalások során a blokk országai együttműködjenek, és egységes képet mu-
tassanak.




