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Brexit vagy brexin,  
visszafordulhat a kilépési szándék?

(Bevezetés) Annak ellenére, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 50. cikke 
csupán öt bekezdésből és nyolc mondatból áll, képes volt felforgatni az egész Európai 
Uniót azzal, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, él a cikkben foglalt lehetőséggel. 
Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból (British exit = Brexit, magyar át-
írásban brexit) paradigmatikus változásnak tűnik. Már az erről szóló népszavazás ered-
ménye is meglepetésként hatott, és annak értelmezése azóta is a viták kereszttüzében áll: 
vajon a populista népharag meggondolatlan megnyilvánulásáról vane szó, vagy a brit 
szuverenitás védelmének legnemesebb hagyománya éledt-e fel. Ez a vita számos más 
vitát is megnyitott az integráció célját és kívánatos fokát, a bevándorlási krízis kezelését 
és a közös európai értékeket illetően.

A kilépéssel kapcsolatos folyamat is újabb és újabb elméleti és gyakorlati kérdéseket 
vet fel a tagállamok között, tekintettel a helyzet lezáratlanságára. Ha a brexit folyama-
tát a 2016. június 23. napján tartott népszavazástól számítjuk, akkor 2018 decemberéig 
már két és fél éve tartó bizonytalanság állapota állandósulni látszik. Fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy sokan már a népszavazástól számítva úgy tekintenek az Egyesült 
Királyságra, mint amely ténylegesen elhagyta az európai integrációt, noha Theresa May 
brit miniszterelnök csak 2017. március 29. napján „aktiválta” az EUSZ 50. cikkét azzal, 
hogy a Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének írt levelével hivatalosan is beje-
lentette az ország kilépési szándékát, elindítva a kilépéshez vezető kétéves folyamatot.

Annak ellenére, hogy az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerint a tagság – eltérő 
megállapodás hiányában – a tagság csak a kilépési szándék bejelentésétől számított két 
év elteltével szűnik meg, megállapítható, hogy 2017. március 29. napjától az Európai 
Unió már nem tekinti az Egyesült Királyságot tagállamának, és ettől a pillanattól kezdve 
számos kérdésben már csak a 27 bennmaradó tagállam nevében tárgyal, és azok érde-
keit képviseli nemcsak a harmadik országokkal, de az Egyesült Királysággal szemben 
is, például Gibraltár ügyében, ahol egyértelműen a spanyol érdekeket tartja szem előtt a 
brit érdekekkel szemben.1

A brexit megvalósulása megrengette az integráció visszafordíthatatlanságába vetett 
hitet2, megkérdőjelezve az integráció uralkodó narratíváját, ezért bizonyos értelemben a 
modern európai történelem fordulópontjaként tekinthetünk rá, amely talán az EU többi 
27 tagállama integrációs törekvéseinek is új irányt szab. Ugyanezt brit szemszögből néz-
ve pedig az 1660-as monarchia visszaállítás óta a legnagyobb alkotmányos fordulattal 
állunk szemben.3 A brexit az elveszett szuverenitás „kimérája”.

Nem csupán a kilépés ténye vet fel azonban komoly kérdéseket, hanem az is, hogy 
vajon sikerül-e a kilépést szabályozott formában, az EU és az Egyesült Királyság között 
létrejött megállapodás keretei között lebonyolítani, vagy ilyen megállapodás nem jön 
létre, és a brit EU-tagság a szerződésben meghatározott kétéves határidő elteltét követő-
en a vitás kérdések rendezése nélkül szűnik meg. Ez utóbbi lehetőség, a „kemény brexit” 
már a kilépési folyamat eleje óta egy valós veszélyként jelent meg4, mely veszély nem 
múlt el, sőt ma úgy tűnik, hogy ez a forgatókönyv következik be azután, hogy a brit 
alsóház 2019. január 15-én az Egyesült Királyság és az EU között kötött megállapodást 
elutasította.5
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A brexit tanulságai – az ahhoz vezető okok elemzése és a kilépési folyamat tapasz-
talatai – döntően befolyásolhatják, hogy az európai integráció kormányközi együttmű-
ködés, államszövetség vagy szövetségi állam formájában működik-e a jövőben tovább, 
vagy sem. Az EU integráció két modellje (az Európai Egyesült Államok gondolata és a 
nemzetek Európája) köré csoportosuló viták kimenetele, melyek a bevándorlási krízis 
és a brexit kapcsán kiéleződtek, meghatározó lesz az Európai Unió jövője, integrációs 
végcélja kialakításában.

(A legfrissebb fejlemények) Az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza több mint 
egy hónapos halasztás után, 2019. január 15. estéjén szavazott az előző év novembe-
rében letárgyalt, az Európai Unióból való kilépés feltételeit szabályozó megállapodás 
tervezetéről. A szavazást nagy fölénnyel (432:202 arányban) a nemleges szavazatok 
nyerték,6 ami egészen 2019. március 22. napjáig azt jelentette, hogy 2019. március 29. 
napján bekövetkezik a brexit, a nyitott kérdések rendezése nélkül.

Egy a kilépésre vonatkozó megállapodás-tervezetre, valamint két, a brexit határidejét 
meghosszabbító, uniós lépésre kell felhívni a figyelmet. 2019. január 11. napján megszü-
letett a Tanács (EU) 2019/274 határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő ki-
lépéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség 
nevében történő aláírásáról. Itt a Tanács felhatalmazást adott az Európai Tanács elnöké-
nek és a Bizottság elnökének a brexit megállapodás aláírására az Európai Unió nevében.

A brexit határideje két alkalommal lett meghosszabbítva, először 2019. március 22. 
napján – melyet az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 
2019/467 határozata az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosz-
szabbításáról rögzít – mely egy feltételes valamint egy fix határidőt ad meg. A feltételes 
határidő 2019. május 22. napja, amennyiben a brit alsóház elfogadja a kilépési megálla-
podást, amennyiben nem, a határidő fixen 2019. április 12. napjáig hosszabbodik meg. 
A megállapodás nem került elfogadásra így az április 12-es dátum gyakorlatilag egy no 
deal helyzetként lebegett. Ezt elkerülendő az április 10. estéjén rendezett EU-csúcson 
egy újabb rendkívüli gesztust tett a határidő újbóli meghosszabbítására.

Az április 11. napi keltezésű, 2019/584 számú határozatban ismételten egy feltételes, 
valamint egy fix határidő jelenik meg. Amennyiben az Egyesült Királyságban nem ke-
rül sor az európai parlamenti választások megtartására 2019. május 23–26-ig és május 
22. napjáig a megállapodás sem kerül elfogadásra, a hosszabbítás május 31-én lejár. 
Azonban a feltételes határidő 2019. október 31. napjában került meghatározásra az eu-
rópai parlamenti választások megtartása esetén.

Az év eleji szavazás eredménye belpolitikai válságot is eredményezett: az ellenzéki 
Labour Party bizalmi szavazást kért a miniszterelnök ellen. A másnap, 2019. január 16. 
estéjén megtartott bizalmatlansági indítványt a parlament csekély többséggel, 325:306 
arányban, mindössze 19 szavazattal elvetette.7 Így Theresa May továbbra is a miniszter-
elnöki székben maradhat, ugyanakkor az ellenzéki pártok vezetői közül többen is leszö-
gezték, hogy nyitottak az egyeztetésre, azonban a kormánynak biztosítania kell azt, hogy 
az Egyesült Királyság nem zuhan ki az EU-ból megállapodás nélkül.8

A 2018 novemberében nyilvánosságra hozott kilépési megállapodás-tervezet egyik 
újítása a kilépést követő átmeneti időszak meghosszabbításának lehetősége volt. Mivel 
egy hosszabbítási lehetőséget az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése is lehetővé tesz, ám 
az a kilépési folyamat kétéves határidejének meghosszabbításáról szól, fontos ezt a két 
intézményt elválasztani egymástól.
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Az EUSZ 50. cikkének (1) bekezdése lehetőséget ad az Európai Unióból való tagál-
lami kilépésre: „[s]aját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bár-
melyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.”

Arra vonatkozóan, hogy egy adott tagállamban milyen alkotmányos követelmé-
nyeknek kell eleget tenni, a tagállam alkotmányos berendezkedése, elsősorban annak 
Alkotmánya és jogszabályai az irányadóak, de ahogyan azt az Egyesült Királyság és a 
brexit ügyében láttuk, ezek alkalmazása és értelmezése körében a tagállami bíróságok 
is döntő szerephez juthatnak. Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága 2017. január 
24. napján hozott ítéletet a Miller-ügyben9, és kimondta, hogy az Egyesült Királyság 
kormánya a parlament hozzájárulása és jóváhagyása nélkül nem kezdeményezheti az 
Európai Tanácsnál az ország Európai Unióból való kilépését.

Az EUSZ 50. cikkének (2)–(4) bekezdése meghatározza a kilépés folyamatának 
uniós jogi szabályait. Az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdése szerint a kilépési szán-
dékot az Európai Tanácsnak kell bejelenteni, amely megszabja a kilépési tárgyalások 
kereteit, amelyet ténylegesen az Európai Bizottság folytat le. Az Európai Unió és a 
kilépő tagállam (ideális esetben) megállapodást kell, hogy kössön, amelyet a Bizottság 
tárgyal le, és a Tanács köt meg a Parlament egyetértésével.10

Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése főszabályként a megállapodás hatályba lépé-
sét határozza meg, mint a kilépés dátumát, ugyanakkor meghatároz egy kétéves idő-
szakot is, mely lejártával a kilépő tagállam tagsága megszűnik. A két éves időtartam a 
kilépési szándék hivatalos bejelentésétől számít, e határidő meghosszabbítására csak 
valamennyi tagállam egyetértésével kerülhet sor.11

A novemberi megállapodás-tervezet átmeneti időszakra vonatkozó szabályai nem 
változtak a márciusi tervezethez képest, az átmeneti időszak az Egyesült Királyság 
kilépésével kezdődik és 2020. december 31. napjáig tart. A 132. cikk egyszeri hosszab-
bításra biztosít lehetőséget, egy vagy két évvel, így kitolva az átmeneti időszak végét 
2021 vagy 2022 végéig. A brexit folyamatának komplikáltsága, a rendezendő nyitott 
kérdések nagy száma és jelentősége, a megállapodás társadalmi és gazdasági hatásainak 
bizonytalansága az, ami az átmeneti időszak meghosszabbítására vonatkozó rendelke-
zést indokolja.

A szóban forgó két hosszabbítás között lényeges különbségek vannak. Az EUSZ 50. 
cikk szerinti hosszabbítás abban az esetben kerül szóba, ha az EU és a kilépő tagállam 
nem tud megállapodást kötni, de a felek nem akarják, hogy a tagság a kilépési szándék 
bejelentésétől számított két év elteltével ex lege megszűnjék. Ez a hosszabbítás tehát a 
megállapodás hiánya esetén a kilépési folyamatát hosszabbítja meg, nyilvánvalóan azzal 
a szándékkal, hogy további időt biztosítson a megállapodás megkötésére. A megállapo-
dás-tervezetben szereplő átmeneti időszak és annak meghosszabbítása csak abban az 
esetben merül fel, amennyiben a megállapodás elfogadásra kerül.

Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében biztosított hosszabbítási lehetősége az alap-
szerződések egyikének rendelkezése, így az a jövőre nézve is, bármely egyéb tagállam 
kilépése esetén irányadó, a megállapodásban biztosított hosszabbítás lehetőségének ha-
tálya azonban csak a brexitre terjed ki (ami nem zárja ki e rendelkezések jövőbeli meg-
állapodásokba való belefoglalását). A megállapodás elfogadása nélkül nem beszélhetünk 
átmeneti időszakról, így annak meghosszabbításáról sem.

A jelen helyzetben azonban felmerülhet az a helyzet, amikor a kilépési folyamat meg-
hosszabbítására kell, hogy sor kerüljön, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű 
idő állhasson rendelkezésre a megállapodás elfogadásához. Ha sor kerül a kilépési folya-
mat határidejének meghosszabbítására (ami elől a brit fél eddig elzárkózott12), és ez alatt 
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mégis megkötik a megállapodást, ez az átmeneti időszakot csak a kezdőpontjában érinti, 
vagy lerövidítve annak hosszát (újabb okot adva a 132. cikkében szabályozott átmeneti 
időszak meghosszabbítására), vagy kitolva annak véghatáridejét.

A megállapodástervezetben foglalt átmeneti időszak a határidő-hosszabbítások után 
pontosításra szorul, ez nagy valószínűséggel egy jövőbeli egyeztetés egyik kérdése lesz. 
Az Európai Parlament ugyanakkor folytatja a megállapodástervezet ratifikációjának fo-
lyamatát, bízva abban, hogy a brit fél álláspontja megváltozik, míg a brit fél várhatóan 
a megállapodás újratárgyalására tesz kísérletet.13 A megállapodás előnye lenne, hogy 
garantálná a jogbiztonságot.

Az átmeneti időszak uniós fogalom, az Egyesült Királyságban felmerül még az imp-
lementációs időszak elnevezés is, azonban amennyiben a tényleges helyzetet vizsgáljuk, 
egyik elnevezés sem teljesen helytálló, mivel valójában egy olyan időszakról van szó, 
amely arra szolgál, hogy jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó megállapodások megszüles-
senek.

Jelenleg több végkifejlet is egyaránt elképzelhető. Ha nem születik megegyezés, a 
„kemény brexit” következik be, és az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki 
az Unióból, a meghosszabbított határidők egyikének a végén. Az alapszerződések és 
az uniós jogszabályok hatálya az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése alapján nyomban 
megszűnik az Egyesült Királyság tekintetében; az ezen alapuló jogviszonyok rendezése 
a brit jogszabályok alapján kell történjen – kifejezetten erre vonatkozó jogszabályok 
hiányában ez jogbizonytalanságot szül. A jelenlegi, vagy esetlegesen újratárgyalt meg-
állapodás megszületése esetén (bár az Európai Unió elzárkózott a feltételek újratárgya-
lásától), a megállapodás tartalmának függvényében találkozhatunk az átmeneti időszak 
intézményével. Elvben előfordulhat az is, hogy a brexitre nem kerül sor, még ha az 
Európai Unió egyes politikusai korábban jelezték is, hogy a kilépési folyamatot vissza-
fordíthatatlannak tekintik.14

A Wightman-ügyben15 azonban az Európai Bíróság minden kétséget eloszlatott és 
rámutatott arra, hogy az EUSZ 50. cikk alapján bejelentett kilépési szándék a kilépő 
állam által egyoldalúan visszavonható. Ez a lehetősége a tagállamnak mindaddig meg-
van, amíg nem lépett hatályba a kilépési megállapodás, vagy – akár a kétéves, akár a 
meghosszabbított – kilépési határidő nem járt le. Az Egyesült Királyság tehát – a hosz-
szabbítások után – 2019. május 31. napjáig még mindenképpen értesítheti az Európai 
Tanácsot a kilépési szándéka visszavonásáról, az európai parlamenti választások meg-
tartása esetén pedig 2019. október 31. napjáig.

Az Európai Bíróság kifejtette: a bennmaradásra vonatkozó döntés egyoldalú, szu-
verén jog, éppen ezért nem köthető olyan feltételekhez, mint például az Európai Unió 
jóváhagyása, mert az megszüntetné e jellegét. Egy állam sem kényszeríthető az Unióhoz 
való csatlakozásra, es egy tagállam sem kényszeríthető a kilépésre. Az Unió alapszerző-
dései Európa népeinek minél szorosabb uniójának megteremtését tűzték ki célul, vala-
mint az Európai Unió az Európa népeit megosztó akadályok lebontását tartja szem előtt.

Az Unió nyilvánvalóvá tette, hogy a hozzáállása pozitív a no deal helyzet elkerü-
lésére. Mindkét hosszabbítási gesztus a jelenlegi és a jövőbeli kapcsolatok érdekében 
történt. Lényegi különbség azonban az Európai Unió szempontjából a hosszabbítás és 
az átmeneti időszak között, hogy az utóbbira vonatkozó szabályokat azzal a céllal al-
kották meg, hogy az Egyesült Királyság kilépése biztosan megvalósuljon, megszűnjön a 
bizonytalanság e foka, míg a hosszabbítás csak további bizonytalanságot rejt magában. 
Ezen bizonytalanság ellenére is nem csupán egy, hanem két alkalommal került sor a 
brexit határidejének módosítására.
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(Befejezés) Egyes sajtóértesülések (vagy sajtónyomás?) szerint az Egyesült Királyságban 
egyre jobban nő a maradáspártiak száma, akik a kaotikus következményektől félve nem 
szeretnék, ha országuk kilépne az Európai Unióból.16 Óvatosnak kell lennünk azonban 
ezekkel a felmérésekkel, mert a brexit-népszavazás előtt is azt jósolták, hogy a választók 
a bent maradásra voksolnak.17

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindaddig, míg a brexit okai tekintetében az 
Európai Unióban nem történik változás, az aktuális kilépési folyamat ugyan megállít-
ható, a brexit azonban továbbra is Damoklész-kardjaként lebeg majd az Európai Unió 
feje felett. Márpedig a túlszabályozottság és a túlzott centralizáció, a bevándorlási krízis 
kezelése, a szuverenitás körének szűkítése, amelyek a kampányban a brexit melletti sza-
vazás fő indokaként jelentek meg, nem változott. Sőt, a Magyarország és Lengyelország 
ellen az EUSZ 7. cikke alapján megindított eljárások inkább eltántoríthatják az ország 
szuverenitására és hagyományaira kényes brit szavazókat a maradástól.

A brexit esetén is igaz lehet ugyanakkor, hogy aki időt nyer, életet nyer. A 2019 tava-
szi EP-választások és az európai értékek és a tagállami szuverenitás tárgyában folyó vita 
kimenetele ugyanis alapvetően új helyzetet teremthet az EU-n belül. Egy új, a tagállami 
szuverenitást nagyobb mértékben tiszteletben tartó, az európai értékeket hagyományos 
értelemben felfogó, az európai integrációt a nemzetek Európája koncepció keretében 
elképzelő megközelítés térnyerése ugyanis a brexitre szavazó brit választók számára is 
elfogadhatóbb irányvonalat jelentene.

Bár korábban mind Theresa May brit miniszterelnök, mind Manfred Weber, az EP 
legnagyobb frakciójának, az EPP-nek az elnöke elzárkózott a kilépési folyamat meg-
hosszabbításától, a brit parlament 2019. január 15-ei döntése ebben a tekintetben is új 
helyzetet teremtett. Mivel a kilépési szándék visszavonása – legalábbis, ha a demokrati-
kus elveket tiszteletben tartja a brit kormány – csak egy újabb népszavazás eredménye-
ként történhet meg, és minthogy a brit kormány – nyilatkozatai szerint – elsősorban a 
megállapodás módosítását kísérli meg, és csak ennek a kudarca esetén kerülhet sor erre 
a lépésre, és egy népszavazás megszervezése időt vesz igénybe. Az európai parlamenti 
választások megtartása akár egy népszavazással is egybeköthető véleményünk szerint.

A megállapodás nélküli, ún. kemény brexit valójában egyik tárgyaló félnek sem ér-
deke; a megállapodás hiányában az EU nem tudja biztosítani az uniós polgárok és szer-
vezetek érdekeinek hatékony védelmét az Egyesült Királyságban a kilépést követően, 
ugyanakkor egy kaotikus válás a brexit híveinek álláspontját hiteltelenítené el, és kárt 
okozna a brit gazdaságnak és az Egyesült Királyság külkapcsolatainak. Látnunk kell: 
egy kaotikus válás inkább áll a brexit ellenzőinek érdekében, míg egy rendezett, zökke-
nőmentes válás utólag igazolhatná a brexit támogatóit, akikkel szemben éppen a brexit 
katasztrofális gazdasági és társadalmi hatásaival kampányoltak. Magyarország ugyan-
csak abban érdekelt, hogy a brexitre ne, vagy csak rendezetten kerüljön sor.18

Kiemelendő, hogy az 50. cikkben leírtak egyre inkább kibontakoznak, a való életben, 
a gyakorlatban is szabályalkalmazással találkozunk a kétéves kilépési határidő meghosz-
szabbításával kapcsolatban, pár héten belül nem is egy, hanem rögtön két alkalommal. 
Vajon a brexit kapcsán szóba jön a kilépési szándék visszavonása is?

Akárhogyan is fejeződik be a brexit folyamata, a brexit tanulságait le kell vonni: 
elemezni kell az ahhoz vezető okokat és a kilépési folyamatot, és ennek segítségével 
korrigálni kell az európai integrációs szervezet működését. A brexit tanulságai hozzájá-
rulhatnak az EU-integráció alapját, végcélját és modelljét érintő vitákhoz, és segíthetnek 
abban, hogy az európai integráció egy szervesebben fejlődő, hatékonyabb és a hagyomá-
nyos európai értékeket jobban tükröző folyamattá váljék. Ha a brit tagságot most nem 
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is sikerül megmenteni ez által, de ez reményt ad arra, hogy az EU tagállamai – tanulva 
hibáikból – hatékonyabb integrációt valósítsanak meg, amely az Egyesült Királyság 
polgárai számára is vonzóbb.
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