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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 18 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: (A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar 
szinkrontolmácsolással zajlik.) Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az 
Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, meghívott 
vendégeinket és a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk 
határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Tisztelt képviselőtársaim a 
múlt héten megkapták a napirendi ponti javaslatomat, ami egyetlen egy napirendből 
áll: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-
e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet. Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pont 
megtárgyalását? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A napirendi pontnak két 
előterjesztője van: Iain Lindsay úr, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete 
és Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai ügyekért felelős államtitkára. 
(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) 

Kezdjük akkor a mai találkozónkat, értekezletünket. Engedjék meg, hogy 
üdvözöljem őexcellenciáját, Iain Lindsay nagykövet urat és Takács Szabolcs Ferenc 
államtitkár urat. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásomat erre a mai 
találkozóra. Azt gondolom, mindenki tisztában van azzal, hogy őexcellenciája tavaly 
szeptemberben is tájékoztatta a bizottságot a brexitről. Azóta a kilépési folyamatot is 
elindították hivatalosan, mint azt mindenki tudja, az elmúlt hét szerdán. 

Én azt gondolom, hogy az Európai Unió történelmének legkomplexebb két éve 
vár ránk és a rendkívül széles körű tárgyalásokat követően remélhetőleg mindkét fél 
számára méltányos „fair” megállapodás születik. Szeretném megadni tehát a szót az 
excellenciás úrnak és az államtitkár úrnak a munkarendünknek megfelelően. A két 
hozzászólás után összegyűjtöm a bizottsági tagok kérdéseit, megjegyzéseit, s majd 
visszaadom a szót önöknek. Öné a szó, excellenciás úr! 

Iain Lindsay tájékoztatója 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: Nagyon 
szépen köszönöm, elnök úr. (Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Tisztelt 
Elnök Úr! Először megint boldog névnapot kívánunk! (Derültség.)  

Engedje meg, hogy először is megköszönjem önnek ezt a megtisztelő 
meghívást. Köszöntöm az államtitkár urat, a bizottság tagjait, valamint a jelen lévő 
képviselő urakat, a kormányzat és a sajtó képviselőit. Rendkívül nagy örömömre 
szolgál, hogy ismét itt lehetek ma, és elsők között tájékoztathatom a bizottságot a 
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brexittel kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. (Hozzászólását angol nyelven 
folytatja.) 

Az elmúlt év június 23-án az Egyesült Királyság állampolgárai úgy döntöttek, 
hogy kilépnek az Európai Unióból. Ezzel nem utasították el mindazokat az értékeket, 
amelyeket mi európaiként osztunk, és ez nem is volt egy próbálkozás arra, hogy az 
Európai Uniónak vagy bármely tagországának kárt okozzunk, sőt, éppen ellenkezőleg, 
úgy ahogy azt May miniszterelnök több ízben is elmondta múlt héten az Alsóházban 
tartott beszédében, az Egyesült Királyság szeretné, hogy az Európai Unió sikeres 
lenne és virágozna. Mi mindenféleképpen szeretnénk a nemzeti 
önmeghatározásunkat restaurálni. Mi az Európai Uniót hagyjuk el, de változatlanul 
elkötelezettek vagyunk partnereink és barátaink felé a kontinensen.  

Az elmúlt hónapban a parlament megerősítette a népszavazás eredményét, 
egyértelműen meggyőző többséggel mindkét házban az Európai Unióból való kilépési 
törvényt elfogadták, mely március 16-án lépett hatályba. Március 29-én, tehát múlt 
héten May asszony pedig életbe léptette a brit népnek a demokratikus döntését azzal, 
hogy tájékoztatta az Európai Tanácsot az Egyesült Királyság azon szándékáról, hogy 
kilépjen az Európai Unióból. Levelében May asszony felvázolta, hogy hogyan fogunk 
hozzáállni a kilépéssel kapcsolatos tárgyalásokhoz, és arról is beszélt, hogy milyen 
mély és különleges kapcsolatot szeretne ápolni az Európai Unióval - amely a 
legközelebbi és legjobb szomszédja - a kilépést követően: az érték partnersége, az 
érdekek partnersége, amely az Egyesült Királyság, az Európai Unió és Magyarország 
érdekeit szolgálja. 

(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Ugyan elhagyjuk az EU-t, s 
kilépünk az uniós intézményrendből, de nem fordítunk hátat Európának. Európai 
országként továbbra is kivesszük a részünket az európai értékek követéséből és 
hozzájárulunk Európa védelmi képességének megőrzéséhez a biztonsági 
fenyegetésekkel szemben, továbbá mindent meg fogunk tenni az Európai Unió 
sikeréért és jólétéért. Az Egyesült Királyság teljes mértékben szerepet fog vállalni ezen 
célok elérésében, egy erős Európai Unióval kötött, széles körű és különleges 
partnerség keretében. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Szeretnénk továbbra is az Európai 
Unióból szolgáltatásokat és árut vásárolni, és szeretnénk szolgáltatásokat és árukat 
eladni. Egy ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk kötni az 
Európai Unióval, ami lehetővé teszi a legszélesebb körű és legszabadabb 
kereskedelmét az áruknak és szolgáltatásoknak Nagy-Britannia és az Európai Unió 
tagországai között, amely azonban a brit cégeknek megadja a maximális szabadságot, 
hogy kereskedjenek az európai piacokkal és ott működjenek, egy olyan, ami 
megengedni, hogy az európai magyar vállalkozók ugyanezt tehessék Nagy-
Britanniában.  

Továbbra is szeretnénk mélyen együttműködni az olyan területeken, mint 
bűnözés, terrorizmus és külügyek, egy egyre instabilabb világban szeretnénk a lehető 
legszorosabb biztonsági együttműködést kialakítani annak érdekében, hogy 
garantáljuk állampolgáraink biztonságát. Hasonló globális fenyegetést jelent 
számunkra a terrorizmus és a szélsőségesség. Ezt az üzenetet csak megerősítette az az 
elítélendő támadás, ami nemrégiben a Westminster hídon, illetve a parlament ellen 
történt. Szeretnénk együttműködni az európai partnerekkel a tudomány, oktatás, 
kutatás és technológia terén annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság 
változatlanul megmaradhasson a tudomány és innováció egyik legjobb 
központjaként.  

Mind az Egyesült Királyság, mind pedig az Európai Unió érdeke, hogy 
felhasználjuk ezt az előttünk álló folyamatot arra, hogy ezen célok érdekében 
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dolgozzunk, méltányos és rendezett módon, a lehető legkisebb zavarral mindkét 
oldalon. Nagyon fontos, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak az Egyesült 
Királyságban és az EU-ban, valamint minden más harmadik országban a lehető 
legnagyobb bizonyosságot mutassuk lehetőleg már rögtön az elejétől. Ezért úgy 
hisszük, hogy abszolút fontos, hogy megállapodjunk a jövőbeli partnerségünk 
feltételeiről, a kilépési megállapodással együtt. Egyedi pozícióból indulunk; szoros 
szabályozói egyezőség, bizalom egymás intézményeiben és az együttműködés 
szelleme több évtizedre visszamenőleg. Az a célunk, hogy egy sima és rendezett brexit 
legyen, ezért van az, hogy március 30-án a kormányzat kiadott egy Fehér könyvet, 
melyben megerősíti azt a tervét, hogy a meglévő európai uniós jogszabályokat 
konvertálja brit törvényekké. Gyakorlatilag ez egy működő jogszabályi tömeg lesz a 
kilépés napján, ez adja meg a lehető legnagyobb bizonyosságot az egyéneknek, 
vállalkozásoknak jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban.  

(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) A tárgyalások során 
elkerülhetetlenül lesznek bonyolult kérdések, amelyeket tisztázni kell, de sosem 
szabad elfelejtenünk, hogy a középpontban állampolgáraink érdekeinek kell állniuk. 
Ezért amilyen hamar csak lehetséges, garantálni szeretnénk a már az Egyesült 
Királyságban élő uniós állampolgárok, illetve a más uniós tagállamokban élő brit 
állampolgárok jogait. Ez elsődleges prioritásként szerepel az Európai Tanácshoz 
eljuttatott levelünkben is, és ez az, amit a magyarokhoz címzett szombati 
videoüzenetemben is kihangsúlyoztam.  

Méltányoljuk a magyarok hozzájárulását gazdaságunkhoz, társadalmunkhoz és 
világszínvonalú egyetemeinkhez. Az önök családtagjai és barátai keményen dolgoznak 
és tanulnak az Egyesült Királyságban. Mindig szívesen fogjuk látni az európai 
tehetségeket. Globális nemzetként nagyra értékeljük a nemzetközi együttműködést az 
oktatás és a szakképzés területén. Országunk továbbra is nyitott és toleráns marad. 
May miniszterelnök asszony egyértelműen fogalmazott a brit parlament alsóhazában 
mondott beszédében: amikor az elkövetkező hónapokban a tárgyalóasztalhoz ülök, az 
Egyesült Királyság minden egyes lakóját képviselni fogom, fiatalokat és időseket, 
tehetőseket és szegényeket, a nagy- és kisvárosokban, valamint a falvakban élőket, és 
mindazon uniós állampolgárokat, akik az Egyesült Királyságot választották 
otthonuknak. Eltökélt szándékom, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amely az 
Egyesült Királyság minden egyes lakójának az érdekét szolgálja. (Hozzászólását 
angol nyelven folytatja.) 

Az Egyesült Királyságban mi ezt nem egy válásként fogalmazzuk meg. Ez nem 
a kapcsolatunk vége, legfeljebb egy új szakaszt jelent benne. Barátok és szövetségesek 
vagyunk évtizedek óta; továbbra is azok maradunk, egy új és erőteljes partnerséggel, 
amely az Egyesült Királyság, az Európai Unió és Magyarország érdekeit szolgálja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr, különösen azt, hogy magyarul szólt a 

bizottsághoz. A sajtón keresztül remélem, ez is érzékelhető lesz a magyar polgárok 
számára, hogy bármennyire is fájdalmas ez a procedúra, ami a brexittel jár, nemcsak 
Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság számára, hanem ugyanúgy a 27 tagország 
számára, így Magyarország számára is megnyugtatóak voltak a nagykövet úr szavai. 
Különösen abban a tekintetben, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó magyar 
munkavállalók jogai nem csorbulnak, hiszen ez volt az Orbán Viktor miniszterelnök 
és Theresa May miniszterelnök asszony közötti tárgyalás egyik fontos pontja. Tehát 
számunkra ez megnyugtató. 

Azonban még sok-sok olyan kérdés van, amire mi sem tudjuk a választ. 
Reméljük, hogy a tárgyalások, amik megkezdődnek az Egyesült Királyság és az 
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Európai Unió között, békésen fognak zajlani. Úgy vélem, hogy az európai partnernek 
és benne Magyarországnak is, és ahogy említette a nagykövet úr, az Egyesült 
Királyságnak érdeke a fair brexit.  

Nézzük meg, mi a helyzet a magyar kormánynál! Külön köszöntöm Takács 
Szabolcs államtitkár urat, szoktam mondani, hogy bizottságunk tiszteletbeli tagját, 
hiszen olyan sokszor jelenik meg a bizottságunknál, van egy szoros együttműködés az 
államtitkárságával. Tisztelettel kérdezem a magyar kormány álláspontját. Tessék 
parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért 
felelős államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő 
Urak! Tisztelt Nagykövet Úr! Mindenekelőtt köszönöm a meghívásukat az Európai 
ügyek bizottságának a mai ülésére. Személyesen is megtisztelő, hogy Iain Lindsay 
nagykövet úrral közösen együtt tudjuk értékelni a brit kilépés jelenlegi helyzetét. 

Ha megengednek egy személyes megjegyzést. Számomra nagyon megtisztelő, 
hogy a nagykövet úr is jelen van. A szellemi felkészültségéről már eddig is több 
alkalommal meg tudtunk győződni. Ma reggel volt alkalmam meggyőződni arról, 
hogy fizikailag is készült erre a találkozóra, úgyhogy igyekszem én magam is 
megfelelő módon reagálni a nagykövet úr szavaira. 

Lassan egy éve, hogy a brit szavazók többsége úgy döntött, hogy Nagy-
Britannia el fogja hagyni az Európai Uniót, amely természetesen, mint ahogy azt 
sokszor elmondtuk a magyar kormány részéről, számunkra egy sajnálatos tény. 
Magyarország örült annak, hogy a történelme során egy ritka eseményként vagy ritka 
időszakként egy szövetségben lehetett Nagy-Britanniával az európai integrációban. 
Természetesen ez nem fog olyan értelemben változni, hogy lesz egy másik szövetség, a 
NATO, aminek a keretében továbbra is együtt fogunk működni.  

És talán a közös jelenlétünk ma a bizottság ülésén azt is demonstrálja, hogy 
Magyarország és Nagy-Britannia között rendkívül szerteágazó, szoros és mély a 
kapcsolat, kiválóak a kétoldalú együttműködésünk keretei.  

Mi abban vagyunk érdekeltek a magyar kormány részéről és úgy gondolom, az 
egész magyar társadalom részéről, hogy ez a kapcsolat semmiképpen se gyengüljön, 
ellenkezőleg: a magyar-brit kapcsolatok spektrumát az elkövetkező időszakban 
minden lehetséges módon növeljük. 

Ezzel egyidejűleg persze van egy olyan helyzet, amire a magyar kormánynak is 
reagálnia kell, és a magyar kormánynak természetesen ugyanígy kiemelten 
figyelembe kell vennie azt, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk, tehát abban 
vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unió egysége megmaradjon és az Unió ereje is 
megmaradjon.  

Ahogy azt jeleztem, mi a magyar kormány részéről a brit népszavazást 
követően már nagyon röviddel nyilatkoztunk, és azt hiszem, hogy az álláspontunk 
rendkívül konzekvens volt a tekintetben, hogy Magyarország végig azt hangsúlyozta, 
hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy a britek Unióból történő kilépése is egy 
mindkét fél számára tisztességes, előnyös, fair módon történjék meg. A magyar 
miniszterelnök az elsők közé tartozott, aki ezt a kifejezést használta, hogy egy fair 
brexitben vagyunk érdekeltek. Ez a magyar álláspont nem változott egy jottányit sem. 

Különböző nyilatkozatok láttak napvilágot az utóbbi 9 hónapban, mind a két 
fél részéről, és ennek a betetőzése volt, azt gondolom, az a formális jelzés, amely múlt 
héten született meg a brit kormány részéről, amikor is benyújtották azt a formális 
levelet az Európai Tanács elnökének, amely az uniós szerződések 50. cikke alapján a 
brit kilépés feltételeiről nyilatkozik.  
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Természetesen a magyar kormány is vizsgálja ennek a levélnek a tartalmát, 
amelyet Theresa May miniszterelnök asszony a március 29-ei parlamenti beszédében 
hozott nyilvánosságra. Úgy látjuk, hogy ez a levél nem tartalmaz jelentős újdonságot 
ahhoz képest, amit a brit kormányfő már januárban, a január 17-ei beszédében és a 
februári Fehér Könyvben is meghatároztak. Jó esély mutatkozik azon kérdések 
rendezésére, amelyekhez magyar szempontból a legnagyobb érdekünk fűződik.  

A magyar pozíció a folyamatosan fejlődő EU 27-es álláspontba fog beépülni, 
amelyet majd Michel Barnier bizottsági főtárgyaló képvisel az Európai Unió nevében 
London irányába. Az EU egységének a megőrzését, azt gondolom, érdekünk 
mindvégig elengedhetetlennek tartani, és azt gondolom, hogy ezt hangsúlyozták az 
Unió vezetői és az Európai Tanács elnöke, illetve a jelenlegi rotációs elnökséget 
betöltő máltai miniszterelnök egy múlt heti közös nyilatkozatukban.  

Ahogy fogalmaztam, mindez nem jelenti azt, hogy a kiváló kétoldalú magyar-
brit kapcsolatokat ne tudnánk folyamatosan tovább erősíteni mindazokon a 
területeken, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a brexit-tárgyalásokhoz. 
Üdvözöljük, hogy a brit kormányfő az Alsóházban megerősítette azt, hogy London a 
kilépést követően az Európai Unióval egy mély és különleges partnerségre törekszik. 
A szóhasználat is nagyon fontos, csakúgy, mint ahogy folyamatosan kerülte a 
miniszterelnök asszony a válás szót, inkább az angol nyelvben a visszahúzódás, a 
withdrawal kifejezést használta - ez is üzenetértékű. Ugyanúgy a mély és különleges 
partnerségre történő utalás is, azt gondolom, üzenetértékű az Európai Unió irányába. 
Azt is üdvözöljük, hogy Nagy-Britannia az Unióból történő kilépést követően is 
nyilvánvalóan európai országnak tekinti magát és az Unióval azonos értékeket és 
érdekeket fog képviselni.  

Theresa May nem tett utalást arra a forgatókönyvre, hogy London 
megállapodás nélkül hagyná el az Európai Uniót, ugyanakkor a notifikációs levél 
megemlíti, hogy ha nem sikerülne megegyezésre jutni, akkor a kereskedelempolitika 
terén a WTO-modell lépne életbe, a terrorizmus elleni küzdelemben pedig 
meggyengülne az együttműködés. Azt gondolom, ez egy olyan szcenárió, amit el kell 
kerülnünk, ebben senki, egyik fél sem érdekelt, ellenkezőleg, semmiképpen sem 
egymás gyengítése a cél, hanem az, hogy az Európai Unió és Nagy-Britannia is 
lehetőleg megerősödve kerüljön ki a folyamatból. Bár az Egyesült Királyság az EU-n 
kívül természetszerűleg nem élvezheti ugyanazokat a jogokat, amelyek tagállamként 
megilletik, ez azonban nem zárja ki, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodás 
szülessen. Maga a brit miniszterelnök is használta a magyar kormányfő által 
hangoztatott fair megoldás fogalmát.  

Nyilvánvalóan nagyon fontos szempont magyar szempontból, de uniós 
szempontból is a már Nagy-Britanniában élő és ott dolgozó, tanuló körülbelül 3 millió 
uniós állampolgár, illetve az Európai Unió különböző tagállamaiban élő és dolgozó, 
ott tanuló, körülbelül 1 millió brit állampolgár helyzetének a rendezése. Azt 
gondolom, hogy ezen embereknek, ezen uniós állampolgároknak egy legitim igénye az 
adott kormányok irányába, hogy a helyzetüket, a státuszukat, a jogaikat lehetőleg 
minél előbb rendezzük.  

Ebben van egy kölcsönös érdek, és üdvözöljük, hogy ez mind a brit, mind az 
európai uniós vezetők részéről világosan megfogalmazódott szempont és igény. Tehát 
a már kint tartózkodó munkavállalók és diákok jogainak és érdekeinek védelme 
kiemelt magyar cél is, és biztató, hogy a notifikációs levél is korai célként határozza 
meg az állampolgárok jogainak kölcsönös garantálását, de természetesen számos 
olyan fontos részlet van, amelyet tisztázni kell. A polgárok helyzetének rendezése 
tehát prioritás. Az Unió tervezetének értelmében, amely két nappal később látott 
napvilágot és nyilvánosságot, úgy gondoljuk, hogy a jogokat a viszonosság alapján kell 



10 

majd rendezni a szigetországban élő EU-polgárok, illetve a kontinensen tartózkodó 
brit állampolgárok esetében, hátrányos megkülönböztetést nem lehet majd 
alkalmazni, például előnyben részesíteni, mondjuk, egy spanyolt egy lengyelhez 
képest, és a szabályok kikényszeríthetőségéről is nyilvánvalóan gondoskodni kell 
majd.  

Jelenleg a Nagy-Britanniában élők, illetve a korábban ott jogokat szerzők és 
hozzátartozóik, továbbá az egyéni vállalkozók jogait kell mindenekelőtt rendezni, a 
kérdéses jogok a tartózkodásra, a munkavállalásra, a tanulásra vonatkoznak. 
Kérdéses, hogy őket ugyanazok a jogok illetik-e majd meg, mint a helyieket, miután a 
britek kiléptek az Unióból, milyen szociális, családtámogatási és egészségügyi 
kedvezményekre lesznek jogosultak. De ez majd a jövő kérdése, illetve a tárgyalások 
tartalmának egy fontos eleme. 

Az Unió várható álláspontjának értelmében a Nagy-Britanniában élő és 
dolgozó EU-állampolgárok jogai csak a kilépés napján szűnnének meg a régi 
formában, illetve amennyiben lesz egy átmeneti rendelkezés, akkor lehet, hogy az 
átmeneti rendelkezés idején egy darabig ezek még tovább fognak érvényesülni. 

Egy másik nagyon fontos kérdés, amelyet lehetőleg a tárgyalások elején kell 
rendezni, a pénzügyi elszámolással kapcsolatos ügyek. Fontosnak tartjuk, hogy 
Theresa May az EU-tagsággal járó kötelezettségek tiszteletben tartását is 
megemlítette a levelében. Az Egyesült Királyságot a kilépési szerződés 
hatálybalépésének napjáig megilletik az uniós tagságból eredő jogok, és terhelik az 
ebből fakadó kötelezettségek.  

Tudomásul vesszük azt is, hogy az Egyesült Királyság a jövőben nem kíván az 
egységes piac része maradni, ezt sajnáljuk ugyan, de ezzel elkerülhetőek a négy 
szabadság egységével kapcsolatos viták, amelyeket magyar részéről természetesen 
sérthetetlennek tartunk. Magyar szempontból szeretném azt is elmondani, hogy 
fontos, hogy a brexit semmilyen más tagállam számára ne lehessen ürügy a szabad 
mozgás jogát gyakorló unós állampolgárok szerzett jogainak bármilyen közvetett vagy 
közvetlen korlátozására az egységes piacon. Sajnos több tagállam esetében erre 
láttunk példákat, erre utaló jeleket. A magyar kormány ebben az ügyben határozottan 
fog fellépni mind a kétoldalú kapcsolatokban a különböző tagállamokkal szemben, 
mind pedig az Unió intézményei irányában. Hasznosnak tartjuk azt is, hogy a londoni 
kormányzat világosan lefektette, a célja egy minden eddiginél szélesebb körű 
szabadkereskedelmi megállapodás az Unióval; a WTO-modell minden gazdasági 
szereplő számára kedvezőtlenebb lenne. Magyar részéről is szorgalmazzuk a lehető 
legszorosabb gazdasági együttműködés fenntartását az Európai Unió és az Egyesült 
Királyság között. Bármiféle szabadkereskedelmi megállapodásnak a jövőben 
kiegyensúlyozottnak, ambiciózusnak és széles körűnek kell lennie, ugyanakkor nem 
érhet el az egységes piacon való részvétel szintjéig, ahogy ezt már megfogalmaztam, 
az ugyanis aláásná a belső piac egységét és megfelelő működését. Magyarország és az 
Unió célja továbbá egy egyenlő feltételeket biztosító játéktér, amely garanciákat 
tartalmaz a versenyt és az állami támogatásokat illetően is.  

Egy nagyon fontos kérdés még, amit magyar szempontból kiemelten kezelünk, 
a biztonságpolitikai együttműködés kérdése, a védelemmel kapcsolatos ügyek, 
amelyek szintén megjelentek a brit miniszterelnöki beszédben és a notifikációs 
levélben. A közös biztonságpolitika, a biztonság és a terrorizmus elleni harc területén 
minden félnek késznek kell lennie a további együttműködésre. Úgy gondolom, ennek 
kapcsán fontos az, amit a magyar kormány részéről szintén többször 
megfogalmaztunk az elmúlt hetekben, hónapokban: Magyarország kész arra, hogy 
NATO-tagállamként a védelmi költségvetését az elvárt GDP/2 százalékos arányra 
növelje. Én úgy gondolom, hogy egy korrekt védelmi együttműködés az Unió részéről 
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akkor lesz valóban korrekt, ha ezeket a kötelezettségeket teljesítjük, és nemcsak 
Nagy-Britanniától várjuk a védelmi együttműködés mélyítését. 

Ha megengedik, röviden beszélnék még az eljárási kérdésekről is, mert ez egy 
rendkívül fontos eleme az egész tárgyalási folyamatnak. Ahogy az várható volt, a 
tárgyalásokat illetően a brit fél a kilépési feltételek kialakítása mellett párhuzamosan 
szeretne eredményre jutni a jövőbeli szerződéses viszonyról. Az Európai Bizottság 
ezzel szemben a kilépéssel kapcsolatos kulcselemekről, különösen három prioritásos 
kérdésről kíván előzetesen politikai megállapodást elérni, egyrészt a személyek 
ügyéről, az Unióban élő EU-sok, illetve az EU-tagállamokban élő britek jogi 
státuszáról, a pénzügyekről, illetve azokról a határkérdésekről, mindenekelőtt az 
észak-ír határ kérdéséről, amelyek nyilvánvalóan változni fognak bizonyos 
értelemben, és ennek a tartalmáról fontos megállapodni. Ez egy jogilag és politikailag 
is rendkívül érzékeny kérdés. Én úgy gondolom, itt is egy EU-27-es egységes álláspont 
fog kialakulni.  

Eljárásilag a helyzet úgy néz ki, hogy a tárgyalási irányelvekről, amelyeknek a 
draftját, a tervezetét Donald Tusk megjelentette két nappal ezelőtt, a jövő héten, 
április 11-én, majd ezt követően április 24-én fognak egyeztetni a miniszterelnökök 
személyes főtanácsadói, az úgynevezett serpák. Ezt követően az állandó képviselők, a 
Coreper-nagykövetek fognak tárgyalni, majd április 27-én az Általános Ügyek 
Tanácsa fogja a kezébe venni a dossziét. Április 29-én, szombaton pedig összeülnek a 
27-ek állam- és kormányfői, hogy jóváhagyják ezt az iránymutatást, amelyet Donald 
Tusk adott. Amennyiben ez megtörténik, akkor ez egyfajta szamárvezetőként fog 
szolgálni majd a várhatóan május végén kezdődő tárgyalásokon.  

Ezt követően terjeszti elő az Európai Bizottság a tárgyalási mandátumra a 
javaslatát, amelyet a tervek szerint május 22-én fog szentesíteni az Általános Ügyek 
Tanácsa. Ezzel párhuzamosan persze lesznek munkadokumentumok, és valamikor 
május végén megkezdődnek majd a tárgyalások. Ezeknek a tárgyalásoknak várhatóan 
a tervek szerint 2018 októberéig be kellene fejeződniük - figyelembe véve a 
ratifikációs folyamatot is -, ahhoz, hogy ha komolyan vesszük az Európai Unió 
szerződését - márpedig mi komolyan vesszük magyar részről -, akkor az 50. cikk 
szerint 2019. március 29-én a briteknek ki kell lépniük az Európai Unióból. 

A tárgyalások várhatóan két fő szakaszban zajlanak majd, vagy két fő 
szakaszban kerül sor az egyeztetésekre, ez két különböző szituáció lereagálását is 
célozza. Először is meg kell egyezni a brit kiválás feltételeiről. Ez az 50. cikk alapján 
történik majd meg. Ezt a szerződést kizárólag az uniós intézményeknek kell majd 
ratifikálniuk. Elvileg kétéves folyamattal számolva azt jelenti, hogy ’19. március 29. 
Mindeközben azonban már a jövőbeli viszonyról is megkezdődhetnek az egyeztetések, 
ahogy a Donald Tusk-féle dokumentum fogalmaz: mihelyt az első fázisban elegendő 
előrehaladás történik a rendezett kilépés mikéntjéről, és kielégítő megállapodás 
elérésnek az irányába haladunk el. Ennek az idejét pontosan nem tudjuk, de ha az 
elején sikerül megállapodni a kardinális kérdésekben, akkor a Tanácsnak egy politikai 
mérlegelésén alapul majd a döntés, és elképzelhető már, hogy ’17 őszén, tehát a 
májusban kezdődő tárgyalások után körülbelül fél évvel párhuzamosan lehet beszélni 
majd a jövőről is. Ennek azonban még nem tudjuk a pontos menetrendjét, és ahogy 
mondtam, egy 27-es körben születendő döntésről van szó.  

A jövőbeni EU-brit kapcsolatok szabályairól azonban már nem EU-tagként, 
hanem harmadik országként dönthetnek majd a felek praktikusan a kilépést 
követően, ami nem akadályozza meg azt, hogy már az első szakaszban is erről 
egyeztessenek. Egy ilyen, harmadik országokkal kötött megállapodás ugyanakkor a 
szabályok szerint már vegyes egyezménynek fog minősülni, így a tagállami 
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parlamenteknek is ratifikálniuk kell ezt. Azt gondolom, hogy ez a magyar parlament 
számára is egy nagyon fontos szempont.  

Mivel a tapasztalatok szerint körülbelül két évet vehet igénybe, ezért a kilépés 
feltételeiről és a jövőbeni viszonyról szóló megállapodás között áthidalásként időben 
és tartalmában korlátozott átmeneti rendelkezéseket is kell majd tárgyalni, és az azok 
betartását szavatoló mechanizmusokban is meg kell állapodnunk. 

Mindebből arra következtetünk, hogy két év nem lesz elég minden kérdés 
rendezésére, és a tagállami ratifikációval is számolva még plusz két évig is eltarthat, 
míg valamennyi kérdésben megoldásra fogunk jutni. Tehát egy rendkívül komplex, 
időben és térben is elnyúló tárgyalási folyamatra vagyunk felkészülve, de ahogy az 
elején fogalmaztam, a magyar kormány számára az EU egységének megőrzése mellett 
a magyar-brit kapcsolatok fejlesztése ugyanilyen kiemelt szempont, a kettő között 
nem teszünk különbséget. Mind a kettő ugyanolyan fontos szempont, ezt nagyon 
fontos rögzíteni.  

Miután az utóbbi 9 hónapban elégszer fejeztük ki a sajnálkozásunkat, azt 
gondolom, mind Nagy-Britanniának, mind az Európai Uniónak az az érdeke, hogy a 
sajnálatból ne legyen önsajnálat, hanem mind a britek, mind az Európai Unió egy 
magabiztos, határozott és a jövőbeli együttműködéshez fűződő, a stratégiai 
együttműködéshez fűződő célrendszerként tárgyaljon egymással. Lesznek olyan 
helyzetek, amikor érzékeny kérdések a tárgyalások hangulatát megronthatják. Mi 
magyar részről mindig abban leszünk érdekteltek, hogy a fair brexit a tárgyalások 
során folyamatosan érvényesüljön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak, különösen azt, hogy egy 

pontos menetrendet vázolt föl, hiszen ez ránk, mint a Magyar Országgyűlés tagjai 
számára fontos kötelezettségeket is ró, ahogy az államtitkár úr elmondta. 

Engedjék meg, hogy köszöntsem Balogh László helyettes államtitkár urat, aki 
megbújik a hallgatóság között, hiszen nem régen vele tekintettük át a brexit okozta 
pénzügyi problémákat, hogy ez milyen következményekkel jár az Európai Unió 27 
tagországára, köztük Magyarországra, kihat-e a kohéziós pénzekre és a többi. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a kérdések, illetve a vita időszaka következik. 
Megadom a szót képviselőtársaimnak. (Jelzésre.) Elsőként Bana Tibor alelnök úr. 
Tessék parancsolni! 

Nagykövet úrnak jelzem, hogy először összegyűjtjük a kommenteket, a 
kérdéseket, utána visszaadjuk a szót a nagykövet úrnak és az államtitkár úrnak, így 
alkalmuk nyílik majd válaszolni a kérdésekre. Tessék parancsolni, alelnök úr. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen 
mindkettőjüknek a beszámolót, a nagykövet úrnak pedig azt különösen, hogy több 
gondolatát is magyarul osztotta meg velünk. Ez a mostani alkalommal is nagyon jól 
esett mindannyiunk számára. Mielőtt elmondanám a véleményemet és kérdéseket 
intéznék önhöz, szeretném a Jobbik nevében kifejezni az együttérzésemet a londoni 
terrortámadásokkal összefüggésben. 

Az államtitkár úrhoz fordulva: igen, a legfontosabb az, hogy a magyar 
munkavállalók jogaiért minden tőlünk telhetőt megtegyünk. Ezért már a legutóbbi 
alkalommal is hangsúlyoztam azt, hogy a Jobbik is ezt tekinti az egyik legfontosabb 
szempontnak a jövőre nézve, ha Magyarország oldaláról közelítjük meg a brexit 
kérdését. De természetesen ugyancsak fontos az, hogy a brit-magyar kapcsolatok ne 
lássák kárát ennek a folyamatnak, és minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak 
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érdekében, hogy gazdasági értelemben jól jöjjünk ki ebből a folyamatból ebből a 
nézőpontból is. 

A britek véleményét, ahogy azt többször is aláhúztuk már, természetesen 
tiszteletben tartjuk, viszont azt sajnálja a Jobbik, hogy a távozásukkal, az Egyesült 
Királyság kilépésével egy olyan partnert veszítünk el, amelyikkel a Nemzetek 
Európája koncepciója tekintetében nagyon sok ponton hasonló volt a nézőpontunk. 
És ez igaz akár a tagállami parlamentek véleményének határozottabb 
figyelembevétele szempontjából is, hiszen például a piros lapos eljárás kérdését éppen 
a britek vetették fel és mi is igyekeztünk ezt a nemzetközi fórumokon képviselni. 
Természetesen a továbbiakban is így fogunk tenni, de nehezíti majd ezt a küzdelmet 
az, hogy Nagy-Britannia végül már nem lesz a tagja a Közösségnek. 

Két olyan kérdésem lenne a nagykövet úrhoz, amik aktuálisak és szerintem 
fontos róluk beszélni. Az egyik Skócia ügye, hiszen a skót parlamentben megszületett 
a felhatalmazás az újabb függetlenségi népszavazásra, ami még nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy egy ilyen referendumra majd sor is kerül, de az biztos, hogy ilyen irányba 
zajlik ott a gondolkozás, hiszen láthattuk a népszavazás eredményeiből azt, hogy ott 
azért egy másfajta szemlélet volt a jellemző. Tehát az lenne az első kérdésem, hogy 
mire számíthatunk Skócia tekintetében? 

A másik pedig, ami az elmúlt napokban szintén a középpontba került, 
Gibraltár ügye. Ezzel kapcsolatban is kíváncsi lennék arra, hogy mi most az aktuális 
brit álláspont és milyen fejleményekről tud a nagykövet úr beszámolni. Köszönöm 
szépen előre is a válaszokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Firtl Mátyás képviselő úr, tessék 

parancsolni! 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! 

Az elnök úr és az alelnök úr már szólt róla, de én is azt szeretném mondani, hogy 
fogadja őszinte nagyrabecsülésemet amiatt, hogy újfent magyarul szólt hozzánk, mint 
a múltkor is, és különösen abban a kérdéskörben, ami éppenséggel pont a 
magyarokat érinti a leginkább, tehát hogy azt a nem tudom, hány százezer, de közel 
több százezer magyart, aki ott él, az elkövetkező időszakban is ugyanazok a jogok 
illessék meg, mint minden más európai uniós állampolgárt. Természetesen, ahogy a 
nagykövet úr fogalmazott, oda-vissza alapon, tehát ami az Egyesült Királyság 
polgárait megilleti Európában, ugyanazokkal a feltételekkel az Egyesült Királyságban 
is. 

Amit az államtitkár úr megfogalmazott, azt - részleteiben tulajdonképpen 
mindannyiunkat érintő módon - mi valóban ugyanúgy látjuk egyszerű parlamenti 
képviselőként is, hogy a magyar érdekek képviselete immár közös, uniós érdekként is 
megjelenik. De a nagykövet úr úgy fogalmazott, hogy az elkövetkező időben, mint 
eddig is, az a fő feladata, hogy az Egyesült Királyság valamennyi lakójának, 
valamennyi falujában, városában élő polgár érdekeit képviseli. Ebből érthető az is, 
hogy mi magunk is ugyanígy gondolkodunk arról, hogy a magyar érdekek miként 
jelennek meg ezeken a tárgyalásokon, ahogy az államtitkár úr már megfogalmazta, a 
közös uniós érdekek mentén. 

Éppen ezért egy kérdésem mindenképp volna, azzal együtt, hogy amit itt az 
előzőekben az alelnök úr kérdezett, én nem tenném fel kérdésnek, hiszen egy 
népszavazási döntés megtörtént. A népszavazási döntésnek eleget tesz most a brit 
kormányzat, hiszen az a feladata, hogyha egy népszavazáson valamilyen döntés 
született, annak érvényt kell tudnia szerezni, és ennek a döntésnek szerez érvényt 
akkor, amikor a kilépésről végül is megkezdődnek a tárgyalások.  
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A tárgyalások kapcsán - hiszen az elnök úr köszöntette Balogh államtitkár urat 
is - nekünk valóban az a kérdésünk, hogy Magyarország alapvetően érdekelt abban, 
hogy a 2014-2020-as költségvetési időszakban semmilyen csorbát ne szenvedjenek 
azok a kohéziós és strukturális alapok, amik, ha a kötelezettségeket nézzük, akkor az 
Egyesült Királyságra a kilépésig mindenképp fennállnak.  

Éppen ezért kérdezem a nagykövet urat, hogyan látja ezt annak szellemében is, 
hogy fontos az Egyesült Királyság érdekérvényesítése és az értékeinek a képviselete, 
tud-e nekünk olyan választ adni, hogy igenis, ez a cél, hogy a kilépésig az Egyesült 
Királyság teljesíti a rá háruló kötelezettségeket az Unión belül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több kérdést nem látok. Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár 

Úr! Egy-egy rövid kérdést engedjenek meg!  
Az államtitkár úr korábban beszámolt arról, hogy a magyar kormányzaton 

belül létrejött egy tárcaközi brexit-munkacsoport. Kérdezem, hogy mi volt az eddigi 
legfontosabb eredménye ennek a munkacsoportnak. Van-e kapcsolata a 
munkacsoportnak Michel Barnier úrral, aki a kilépési tárgyalásokat vezeti az Európai 
Unió részéről? 

Nagykövet úrnak ugyanazt a kérdést más formában szeretném föltenni, amit 
Firtl Mátyás képviselő úr kérdezett, tudniillik a kilépési tárgyalások egyik jelentős 
tétele lesz a pénzügyi elszámolás. Mi az Egyesült Királyság álláspontja a kilépés után 
felmerülő, de még a tagsági jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítése kapcsán? 
Gondolok itt például arra, hogy a 2014-20-as pénzügyi keret lezárására 2023-ig van 
lehetőség.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Most visszaadom a szót. Kérem, 
hogy röviden válaszoljanak a feltett kérdésekre. Nem tudom, hogy ki kezdi. 
(Jelzésre:) Nagykövet úr, tessék parancsolni! 

Iain Lindsay válasza 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: Nagyon 
köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a bizottság tagjainak is a kérdéseket. 
Kezdeném azzal, hogy megköszönöm Takács Szabolcs úrnak az általa elmondottakat. 
Ahogy nézem, amiket elmondott, sok dologban nagyon egyeznek az álláspontjaink, 
ilyen az erőteljes jövőbeni kapcsolat, a fair, méltányos megállapodás. Én emlékszem 
arra, amikor Orbán miniszterelnök úr az első kontinentális európai vezetőként a 
Downing Streeten találkozott May asszonnyal, akkor ő is ezt a szót használta, hogy 
egy fair megállapodás szülessék, és akkor a mi miniszterelnökünk is egyetértőleg 
bólogatott. Tehát én azt gondolom, nagyon sok kérdésben valóban hasonló 
véleményen vagyunk. Természetesen tiszteletben tartjuk a magyar kormány 
álláspontját, hogy megmaradó tagja lesz az Európai Uniónak, tehát mint ilyen a 27-ek 
egyike marad.  

Elnök úr, a különböző kérdésekkel kapcsolatban először is hadd mondjam azt, 
hogy nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen az együttérző szavakat a londoni 
támadással kapcsolatban, ez a demokrácia ellen és a demokrácián elkövetett támadás 
volt, és ezt az alkalmat szeretném fölhasználni arra, hogy köszönetemet fejezzem ki a 
magyar parlamentnek, a magyar Országgyűlésnek, a magyar elnöknek és a magyar 
kormányzatnak a rendkívül erőteljes együttérző üzenetekért, a szolidaritásukról való 
biztosításért. 

Néhány kérdésről szólnék, amit kaptam. A magyarok jogai az Egyesült 
Királyságban, és ennek fontossága. Én nem gondolom, hogy May asszony 
fogalmazhatott volna ennél egyértelműbben azzal kapcsolatban, hogy neki és a brit 
kormányzatnak az a szándéka, hogy ezt a lehető leghamarabb megoldja. Ahogy azt 
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May asszony is megállapította, szerette volna ezt a kérdést már a tárgyalások 
megkezdése előtt lerendezni, a Bizottság és egyes tagországok voltak azok, akik azt 
mondták, hogy itt nem lehet válogatni, minden kérdést majd a tárgyalás során kell 
rendezni. Azonban itt Varsóban, Pozsonyban beszélve, May asszony múlt heti 
beszédében is a miniszterelnökünk egyértelművé tette, hogy a lehető leghamarabb 
szeretnénk megállapodni a viszonos jogokról, magyarok és más nemzetiségűek 
jogairól Nagy-Britanniában és fordítva, tehát nagyon pozitív volt azt látni, hogy 
egyébként Michel Barnier maga is erre kitért a maga hozzászólásaiban.  

Specifikus kérdésekről, amelyeket kérdeztek. Skóciával kapcsolatban - 
különös, személyes érintettségemet talán önök is tudják - a brit kormányzat elég 
egyértelműen fogalmazott: mi tiszteletben tartjuk a 2016. júniusi egyesült 
királyságbeli népszavazás eredményét az európai uniós tagságunkkal kapcsolatban, és 
ugyanígy, hasonlóképp úgy gondoljuk, hogy a skót népnek a 2014-es döntését is 
tiszteletben kell tartani. Ez egy generációnként egyszer bekövetkező népszavazás volt, 
és minden tiszteletem mindazoké, akik további népszavazást kérnének, de három év 
nem egy generációnyi időszak. Tehát a brit kormányzat azon az állásponton van, hogy 
még csak felvetni is egy második népszavazás kérdését Skóciában, még mielőtt 
befejeztük volna a tárgyalásainkat az Európai Unióval, a skót népet abba a 
bizonytalan helyzetbe hozná, hogy nem tudnák, hogy mire szavaznak, nem tudnák, 
hogy mi lenne a tartalma az Európai Unióval kötött megállapodásnak, nem tudnák, 
hogy milyen élet várna rájuk az Európai Unión kívül. Tehát azt kérni a skótoktól, 
hogy hozzanak egy ilyen létfontosságú döntést a jövőjükkel kapcsolatban anélkül, 
hogy rendelkeznének a kellő információval, ez talán nem éppen a legjobb időzítés 
ilyen kérdés föltételére.  

Az Egyesült Királyság 300 éve egy sikertörténet. Én azt gondolom, hogy mi 
egységben jobban vagyunk, a négy nemzet; May asszony megint egyértelművé tette az 
elmúlt heti beszédében, hogy az Egyesült Királyság minden nemzetét fogja képviselni 
az elkövetkezendő két év tárgyalásai során, tehát nem gondoljuk azt, hogy eljött volna 
az ideje egy második függetlenségi népszavazásnak Skóciában. 

Ami Gibraltárt illeti: Gibraltár az Egyesült Királyság részét képezni. Boris 
Johnson elég találóan azt mondta, hogy Gibraltár nem eladó. May asszony egyébként 
a gibraltári minisztert felhívta, és egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság 
határozottan kiáll Gibraltár népe és gazdasága mellett. Soha nem fogunk 
megállapodást kötni, amelynek értelmében a gibraltári nép szuverenitását más 
nemzet átvehetné akaratuk ellen. Ha meg itt népszavazásról beszélünk, azért ne 
felejtsük el azt, hogy 2002-ben a közös, megosztott szuverenitásról szóló 
népszavazáson a gibraltáriak 99 százaléka elutasította a Spanyolországgal megosztott 
szuverenitást. Tehát Gibraltár az Egyesült Királyság része, 300 éve az, erről született 
egy szerződés, és tiszteletben kell tartani a 30 ezer gibraltári jogait, akik ott élnek.  

Hadd térjek rá aztán még a költségvetési kérdésre! Alapjában véve továbbra is 
vállaljuk mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az európai uniós 
tagságból ránk ruháznak, mindaddig, ameddig kilépünk, tehát részt veszünk a 
költségvetési tárgyalásokon is addig. Elkötelezettek vagyunk azon költségvetési 
korlátok mellett, amelyek biztosítják, hogy az Európai Unió megmarad a 2013-ban 
megállapított többéves pénzügyi kereteken belül. Azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a 
kilépést követően a brit pénz elköltésével kapcsolatos döntés a brit kormányzat és a 
brit parlament kezébe kerül. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy nemzeti 
önmeghatározás, tehát teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság jelentős 
befizetései évről évre az Európai Unióba akkor érnek véget, amikor kilépünk az 
Európai Unióból.  
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Összesen ennyit tudok mondani, vannak tárgyalások, amelyek ránk várnak 
azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen milyen jogaink és milyen kötelezettségeink 
lesznek, hogy mindez mit fog jelenteni költségvetési szempontból, de természetesen 
mindenféleképpen szükséges, hogy megállapodjunk az Európai Unióval a tárgyalások 
során. Én mondanám talán úgy is, fogalmazhatnék úgy is, hogy sok-sok szám cirkulál 
a levegőben, egyesek azt állítják, hogy az Egyesült Királyságnak nagy összegeket 
kellene fizetni, miközben más gazdasági szakértők már fölvetették azt is, hogy a 
briteknek kéne adni pénzt. Ezek a tárgyalások mindenféleképpen majd az 
elkövetkezendő néhány évben megtörténnek.  

Elnök úr, ismételten köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhattam néhány, 
számomra föltett kérdésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, nagykövet úr. Most megadom a szót Takács 

Szabolcs államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Takács Szabolcs Ferenc válasza 

TAKÁCS SZABOLCS FERENC, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért 
felelős államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. A képviselő urak 
kérdésére válaszolva először Bana Tibor képviselő úrnak a magyar állampolgárok 
helyzetére, státuszára, jogaira vonatkozó kérdés kapcsán szeretném mindenekelőtt 
elmondani, hogy azoknak az európai uniós állampolgároknak, köztük a százezres 
nagyságrendű, Nagy-Britanniában élő magyar közösségnek, de ugyanígy annak az 
egymillió brit állampolgárnak, akik az Unió különböző tagállamaiban élnek 
életvitelszerűen, egyrészt, amikor az odaköltözés, a munkavállalás, a tanulás döntését 
meghozták, akkor fogalmuk nem volt arról, hogy egyszer majd Nagy-Britannia ki fog 
lépni az Európai Unióból. Tehát a jóhiszeműségüket nem szabad megkérdőjelezni, és 
ezeket a polgárokat nyilvánvalóan megilletik azok a jogok, amelyek az uniós 
állampolgársághoz fűződnek.  

Mi megkaptunk mindenféle garanciát a brit kormány részéről arra, hogy 
mindaddig, amíg az Európai Unió tagja Nagy-Britannia, illetve potenciálisan a már 
említett átmeneti megállapodás idejére is, az uniós tagsághoz, az uniós 
állampolgársághoz fűződő jogaikat tudják érvényesíteni. Ezek az emberek mindkét 
irányba nyilvánvalóan azért vállaltak munkát Nagy-Britanniában, vagy a britek más 
EU-tagállamban, mert a tudásukra, a szakértelmükre, a hozzáadott értékükre ott 
szükség volt.  

Azt gondolom, ez fontos, hogy ne valamiféle tárgyként vagy eszközként 
tekintsünk ezekre a közösségekre, hanem nézzük meg azt is, hogy milyen kölcsönösen 
előnyös megállapodást tudunk elérni. Természetesen a magyar kormány részéről 
mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és ugyanúgy tiszteletben tartjuk azt, 
hogy a brit kormány részéről ugyanezt fogják érvényesíteni a britek jogait illetően. Én 
azt hiszem, hogy itt kölcsönös érdekről van szó, viszonosságról van szó, tehát ebben 
nem látok olyan kritikus pontokat, hogy ne tudnánk egy korrekt, fair megállapodást 
elérni ebben a tekintetben.  

A képviselő úr másik kérdése, ami arra vonatkozott, hogy Magyarország 
számos uniós ügyben a britekkel hasonlóan gondolkozott az előző években, ezt meg 
tudom erősíteni. Amikor a kormány részéről azt mondtuk, hogy sajnáljuk, hogy a 
britek kilépnek az Unióból, ezt többek között azért is mondtuk, mert elveszítünk egy 
olyan természetes szövetségest az Unión belüli viták keretében, amely kormány 
nagyon hasonlóan gondolkozott a magyar kormány szempontjaival összhangban.  

Szeretném azt is leszögezni, hogy nagyon sokan a briteket a népszavazást 
követően a vádlottak padjára akarták ültetni, és rendkívül negatív tónusú 
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nyilatkozatokat láttunk számos uniós vezető részéről. Mi ezt határozottan elleneztük, 
és világosan megfogalmaztuk azt, hogy annak az okai, hogy a brit állampolgárok 
nagyobbik része a kilépés mellett döntött, rendkívül szerteágazóak és átfogóak.  

Nyilvánvalóan a regnáló brit kormány levonta a következtetéseket, David 
Cameron miniszterelnök úr lemondott, ugyanakkor a brüsszeli intézmények részéről 
semmiféle reakciót nem látunk e tekintetben. Ez egy külön vita lesz még. Tehát 
elemezni kell a brit kilépés okait. Pillanatnyilag azt gondolom, hogy a brexit-
tárgyalások nyilván prioritást élveznek, fontos, hogy ezt ne zavarjuk meg, de a magyar 
kormány nem mond le arról a jogáról, hogy ezeket a kérdéseket világosan feltegye, 
hogy egy ilyen fontos ország, mint Nagy-Britannia, a világ ötödik gazdasága, az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának egy állandó tagja, miért döntött úgy, hogy kilép az Európai 
Unióból. Ennek lehetnek olyan belső okai, amelyekre adott válaszokat nem 
spórolhatja meg senki.  

Tehát a brexittel párhuzamosan zajlik egy nagyon komoly politikai egyeztetés 
az Európai Unió jövőjéről, hogy milyen Uniót akarunk. A magyar kormány már ezzel 
kapcsolatban is megfogalmazta előzetesen az álláspontját, de azt látni kell, hogy nem 
lehet kizárólag a britek számlájára írni a brexit-döntést. Sajnálatos módon például a 
nemzeti parlamentek szerepének a teljes negligálása is jellemező volt az európai uniós 
intézmények, mindenekelőtt az Európai Bizottság részéről. Láthattuk ezt például 
legutóbb a kiküldetési irányelv kapcsán, de ugyanúgy az Európai Ügyészség kapcsán. 
A piros lapos eljárás így valóban csak egy történelmi próbálkozás maradt, legalábbis 
eddig, és a britekkel mi közösen gondolkodtunk ez ügyben. 

Szeretném ezúton is megköszönni a nagykövet úron keresztül a mindenkori 
brit kormány támogatását a magyar szempontok mellett. Valóban sajnáljuk, hogy a 
jövőben nélkülük kell ezeket a vitákat lefolytatnunk, de természetesen mi a vitákra, 
mint ahogy eddig, továbbra is készen fogunk állni. 

Hörcsik elnök úr kérdését illetően, hogy a brexit-munkacsoport 
megalakulásának mi volt a legnagyobb eredménye. Azt gondolom, a legnagyobb 
eredmény mindenekelőtt az, hogy létezik a brexit-munkacsoport. Tudjuk, hogy a 
belső diplomácia néha bonyolultabb, mint a külső diplomácia, de természetesen a 
brexit-munkacsoport működik, és reméljük, hogy hatékony is. A munkacsoport azért 
jött létre, hogy a magyar kormányzaton belüli különböző szektorális, ágazati, 
szakminisztériumi szempontokat próbálja egységesíteni, egy vonalba terelni. Számos 
ülésére került már sor az előző hónapokban, nagyjából havonta egyszer biztosan 
ülésezik. Abban is volt már szerencsénk, hogy a brexit-munkacsoportunkat 
megtisztelte Oliver Robbins úr, aki Theresa May miniszterelnök személyes 
főtanácsadója brexit-ügyekben, illetve a közeljövőben Iain Lindsay nagykövet úr 
társaságát is élvezhetjük. Ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. 

Természetesen a brexit-munkacsoportnak az az egyik fontos feladata, hogy a 
magyar szempontokat belső körben megvitassa. Ilyenkor nincsenek meghívott 
vendégeink, de ugyanakkor a brit kormány szempontjait folyamatosan figyelemmel 
kísérhetjük, köszönhetően a már említett uraknak. Tehát egy ilyen feladatunk van.  

És természetesen az is feladatunk, hogy az Európai Bizottság főképviselőjének, 
Michel Barnier úrnak megfogalmazzuk a magyar kormány szempontjait. Míg Michel 
Barnier úr személyében egy szakmailag felkészült képviselőt látunk, értékeljük azt is, 
hogy ellátogatott a tagállamokba, Magyarországon is tárgyalt a miniszterelnök úrral, 
illetve a kormányzat más képviselőivel. Illetve a közelmúltban egy összkormányzati 
magyar delegáció látogatást tett Barnier úr csapatánál, ahol szintén elmondtuk a 
magyar szempontokat. 

És még egyszer szeretném megismételni, miközben nyilvánvalóan eljárásilag 
az Európai Tanács fogja a politikai iránymutatást adni a Bizottságnak, az április 29-ei 
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EiT lesz az első ilyen esemény, de ezt követően a Bizottság képviselője rendszeresen 
be kell, hogy számoljon a Tanácsnak, illetve az Európai Tanácsnak a tárgyalások 
állásáról. Mi azt kértük tőle, hogy a feladata az legyen, hogy egyrészt képviselje az 
Európai Unió és a 27 tagállam érdekeit, de olyan tónusban, olyan retorikával, olyan 
megközelítésben, hogy a brit európai uniós kapcsolatok közben ne sérüljenek, hanem 
gondoljunk arra az érára is, amikor a britek már nem lesznek az Unió tagjai, hogy 
Európának, az Európai Uniónak, Magyarországnak milyen érdekei fűződnek ahhoz, 
hogy egy széles, átfogó és a közös értékeinket és a közös érdekeinket teljes mértékben 
megjelenítő brit-EU kapcsolatrendszer legyen a jövőben is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr, államtitkár úr. Szeretném 

megjegyezni, hogy Michel Barnier úr tavaly decemberben látogatott el Budapestre és 
meglátogatta a bizottságunkat mint régi ismerős. Eszmecserét folytattunk a brexitről.  

A nagykövet úrnak pedig én is szeretném megköszönni a közreműködését, 
hiszen fontos procedúra elején vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy bizottságunk 
többször meghívja majd a nagykövet urat, hogy beszámoljon az aktuális kérdésekről.  

És ahogy Bana alelnök úr megköszönte, én is szeretném megköszönni a 
Westminster két képviselőjének, Sir William Cash és Lord Boswell képviselő uraknak, 
akikkel személyes baráti kapcsolatot ápolok, hogy az elmúlt évek során mindvégig 
támogattak bennünket olyan vitákban, amik a COSAC-találkozókon felmerültek, 
például a sárga lapos eljárás vagy a piros lapos eljárás ügyében. Többször, amikor 
egyes uniós tagállamok parlamenti képviselői megtámadták Magyarországot és a 
személyemet is, ők mindig kiálltak mellettünk. Én remélem, hogy a COSAC-
találkozókon továbbra is ott lesznek, bár nem mint rendes tagok, hanem mint 
megfigyelők, és ezt a szövetséget tovább tudjuk folytatni. Köszönöm a tárgyalást. 

Elnöki zárszó 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő bizottsági ülésünkre 
várhatóan jövő héten hétfőn, vagy a rákövetkező héten kedden kerül sor. A napirendi 
pont kialakítása tárgyalás alatt van. Köszönöm a megjelenést, a bizottsági ülést 
bezárom. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 
 


