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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 07 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, az Országgyűlés munkatársait, a 
szakértőket, a sajtó igen tisztelt képviselőit és természetesen a napirendi pontok 
előadóit. 

A mai napra az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. A jelenléti ív 
és a helyettesítések alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

A második teendőnk a napirendi pontok megállapítása. Képviselőtársaim a 
törvényi előírásnak megfelelően az elmúlt hétvégén megkapták a napirendi pontok 
tervezetét. A mai ülésre két napirendi pontot terveztünk. Az első: a Sharm el-Sheikh-i 
nyilatkozatról szóló határozati javaslat, amit Ungár Péter képviselőtársunk nyújtott be. 
Itt döntenünk kell a képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről. Másodikként pedig: 
tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A napirendi pont előterjesztője Iain Lindsay, 
az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete és Ökrös Oszkár európai igazgató a 
Miniszterelnökség részéről.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel: ki az, 
aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta. 

Az elnök napirend előtti tájékoztatója 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt néhány szót szóljak a 
Közép-európai Kezdeményezés kulturális bizottságának múlt héten Budapesten 
megrendezésre került üléséről. A magyar KEK-delegáció vezetőjeként fogadtam a 
külföldi delegációkat, és levezettem a bizottsági ülést. A kulturális bizottság ülésének 
fő témája az országaink közötti kulturális együttműködés fejlesztési lehetőségei, 
valamint a határokon átívelő turizmus jövőbeli perspektívái voltak. 

Tisztelt Bizottság! Jelentem, hogy a mai és a holnapi bizottsági ülés 
megtartásához szükséges házelnöki egyetértést megkaptuk. Köszönöm szépen. 

A Sharm el-Sheikh-i nyilatkozatról szóló H/5063. számú határozati 
javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

És akkor hozzákezdünk az első napirendi pont megtárgyalásához, a Sharm el-
Sheikh-i nyilatkozatról szóló határozati javaslatot képviselőtársaim H/5063. alatt 
kaphatták kézhez. A napirendi pont előterjesztője Ungár Péter képviselőtársam, akit 
szeretettel köszöntünk, mint bizottsági egykori tagját is.  

Tehát most a teendőnk az, hogy a képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről 
kell szavaznunk. Tisztelt Bizottság! A bizottságunkat március 6-án jelölte ki a házelnök 
úr a tárgysorozatba vételre. A határozati javaslat az Európai Unió állam- és kormányfői, 
valamint az Arab Államok Ligája által 2019. február 25-én elfogadott Sharm el-Sheikh-
i nyilatkozatról szól. 

Az Európai Unió és az Arab Liga első csúcstalálkozójának témája a biztonság, a 
migráció és a gazdasági fejlesztés volt. A kétnapos tanácskozáson 24 uniós állam-, 
illetve kormányfő vett részt, és a végén pedig közös nyilatkozatot fogadtak el.  
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Tisztelt Bizottság! Akkor most átadom a szót a napirendi pont előterjesztőjének. 
Tessék parancsolni, Ungár képviselő úr. 

Ungár Péter kiegészítése 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Ennek a határozati 
javaslatnak a lényege az, hogy Sharm el-Sheikhben az elnök úr által is említett EU-arab 
országok tanácskozásán egy olyan szöveg került elfogadásra és a miniszterelnök úr által 
aláírásra, ami a migrációról beszél. Azt szerintem nem kell bőven és részletesen 
kifejtenem, hogy a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja számára a migráció jelenti az 
európai uniós választás tétjét, úgyhogy amennyiben ez így van, akkor szerintem itt az 
idő, hogy a Magyar Országgyűlésben összehangolják azt, amit külföldön, nemzetközi 
színtéren mondanak erről, azzal, amit belföldön mondanak erről. Ez a határozati 
javaslat, illetve a határozati javaslat vitája ennek tökéletesen megfelelne.  

Olyan mondatok, illetve állítások szerepelnek ebben az elfogadott 
nyilatkozatban - amely a miniszterelnök úr szignóját is tartalmazza -, mint a rasszizmus 
elleni küzdelem, a menekültek befogadása, illetve a kontrollált migráció elfogadása. 
(Riz Gábor megérkezik az ülésre.) Tehát amennyiben ez az álláspont ott akkor a 
kormány álláspontja volt, akkor feltételezem, a kormánytöbbség álláspontja is ez lesz 
a Házban. (Dr. Oláh Lajos megérkezik az ülésre.)  

Ráadásul mindig az volt a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának az állítása - ezt 
többször meghallgattuk a Házban -, hogy végre legyen érvelő, jó vita a migrációról. Hát 
itt van erre a lehetőség, ez egy nagy kitekintésű, fontos szöveg, egy olyan szöveg, ami 
sok mindent elrendezne azzal kapcsolatban, hogy most végül is mi a véleménye például 
a kormánytöbbségnek összességében a menekültügyi rendszerről, illetve a 
menekültekről, illetve azokról a menekültekről, akik különböző arab országokból 
érkeznének Európa területére. Tehát ezeket mind le tudnánk így rendezni. Szerintem 
ez egy sajátos alkalmat jelentene ismételten arra, hogy összehangolják azt, amit 
külföldön mondanak azzal, amit belföldön egy kampányidőszakban mondanak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

van-e hozzászólás. (Jelzésre:) Bana alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Előterjesztő Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Csak nagyon röviden szólnék 
hozzá azzal a felütéssel, hogy a magam részéről támogatni tudom ennek a javaslatnak 
a tárgysorozatba vételét, és én is azt gondolom, hogy erről egy érdemi vitát le kellene 
folytatni a plenáris ülésen országgyűlési szinten, már csak azért is, mert tényleg fontos 
az, hogy egyfelől az illegális migráció elleni fellépés fontosságát hangsúlyozzuk, amit a 
Jobbik is elengedhetetlennek tart, de mellette a menekültkérdésről is beszélni kell. S 
azt gondolom, fontos különválasztani, és korábban ez volt a kormányzati retorika 
valamilyen szinten, és az elmúlt időszakban - hogy fogalmazzak? - kevésbé volt már a 
nyilatkozatok homlokterében, hogy a gazdasági bevándorlókat a menekültektől 
mindenképpen külön kell választani, hiszen én azt gondolom, hogy ha mondjuk, maga 
a kormány is keresztény alapállásúnak tekinti magát, akkor igenis azokon, akik 
rászorulnak a segítségre és menekültként érkeznek, segíteni kellene.  

Az egy más kérdés, hogy a gazdasági bevándorlás ügyét hogyan rendezzük. Azt 
gondolom, hogy azért ezzel kapcsolatban is az elmúlt egy évben pozitív irányú 
változások következtek be az Európai Unióban is. Ezt a nyilatkozatot pedig, én azt 
gondolom, mindenképpen érdemes megvitatni, hiszen, ahogy Ungár képviselő úr is 
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utalt rá, valóban Orbán Viktor aláírása is ott van, de vannak benne azért olyan 
kérdések, amelyekkel összefüggésben jó lenne hallani a kormánypárti képviselők 
álláspontját is akár a menekültek ügyében, akár a rasszizmus elleni küzdelem 
tekintetében. Tehát vannak azért ebben olyan pontok, amelyekről igenis szükséges 
beszélni. Így tudom támogatni, ezzel az alapállással ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólás nincs. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Képviselő Úr! Köszönöm a határozati javaslatát, azonban engedjen meg néhány 
megjegyzést. A határozati javaslat célja nem pontosan ismert, és az előterjesztés - hogy 
is mondjam? - közjogi szempontból nehezen értelmezhető. Az Országgyűlés ugyanis, 
amennyiben akarná, kifejezhetné támogatását a Sharm el-Sheikh-i nyilatkozat 
egészéről, bár úgy hiszem, ennek sem lenne közjogi relevanciája, hiszen a nyilatkozat 
harmadik felek között jött létre. Tehát ez a határozati javaslat az Európai Unió állam- 
és kormányfői, valamint az Arab Államok Ligája által 2019. február 25-én elfogadott 
nyilatkozat egyes tartalmi elemeiről nyilatkozik 27 pontban.  

A beterjesztő által használt igék - tudniillik az, hogy felismeri, hangsúlyozza, 
egyetért, kiemeli, fontosnak tartja - a nyilatkozat egyes elemeit méltatják. Szerintem 
kerülni kell az olyan, deklaratív típusú országgyűlési határozatot, amely egyes 
nemzetközi szervezet, fórum vagy tanácskozás záródokumentumát méltatja vagy 
annak egyes részét kívánja úgymond megismételni, ugyanis az ilyen típusú 
dokumentumok nemzeti parlamentek általi, akár, mondjuk, szimbolikus támogatása 
nem gyakorlat és nem is kívánalom, ezért szerintem kerülni kell.  

Azt is szeretném megjegyezni, hogy a Sharm el-Sheikh-i nyilatkozat szövege 
csak angol nyelven érhető el, tehát az Országgyűlésnek kvázi egy olyan nyilatkozatról 
kellene határozatot hozni, ami hivatalos magyar fordításban nem áll rendelkezésre. 

Tisztelt Bizottság! Visszaadom a szót az előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

Ungár Péter reagálása 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, a 
megjegyzéseket. Én csak egy ilyen - hogy mondjam? - lakonikus gondolattal kezdeném, 
hogy szerintem a kormánytöbbség részéről az nem érv, hogy nem lehet politikailag 
deklaratív dolgokat elfogadni az Országgyűlésben. Szerintem itt közösen össze tudnánk 
rakni 10-12 alkalmat, amikor a Fidesz által leginkább a Távirati Irodáknak szánt, 
közlemény jellegű szöveget fogadott el az Országgyűlés, a migráció tekintetében is volt 
pár ilyen, tehát ezt önmagában nem érzem érvelésnek.  

Még egy mondatot, ha már az angol fordítás ügye előkerült: természetesen a 
magyar kormánynak meglenne az apparátusa ezt magyar nyelven előállítani, 
feltételezem, tehát azért dolgoznak az európai ügyek osztályán akár a 
Miniszterelnökségen, akár a Külügyminisztériumban emberek, meg a Fidesz-
többségnek például a lisszaboni szerződésnél nem okozott problémát, hogy nem volt 
meg magyar nyelven az a szöveg, tehát ezt önmagában szintén nem érzem érvnek.  

Amennyiben pedig hiányzik a többi része a nyilatkozatnak elnök úrnak, én 
nagyon szívesen befogadom a módosítóit azzal kapcsolatban, amik hiányoznak, és 
akkor együtt be tudjuk adni az egészet úgy, hogy az önnek megfelelő legyen. Én ebben 
nyitott vagyok.  

Azt gondolom, hogy mivel ez a miniszterelnök úr aláírását is tartalmazza, így a 
Fidesz elnökének az aláírását tartalmazza, ezért ez a kormánytöbbség álláspontja kell 
legyen. Úgyhogy szinte bizonyos vagyok benne, hogy a következő szavazásnál 
mindannyian meg fogják szavazni azt, hogy erről tovább tárgyaljunk, és plenáris ülésen 
is vitatkozzunk a migrációról, ami önök szerint az európai uniós kampány legfontosabb 
kérdése. Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szavazást rendelek el. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a H/5063. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyet nem látok.  

Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk képviselő úrnak! 

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről  

(A napirendi pont tárgyalása folyamatos angol-magyar szinkrontolmácsolás 
mellett történik.) 

A 2. napirendi pontunk következik: tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről. A 
napirendi pont előterjesztője Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi 
nagykövete és Ökrös Oszkár úr, európai igazgató a Miniszterelnökség részéről. Tessék 
parancsolni!  

Az elnök felvezetése 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Őexcellenciája, Nagykövet Úr! 
Államtitkár-helyettes Úr! Bizottságunk a brexittel kapcsolatos kérdésekről február 
elején egyeztetett az egyes tárcák magas rangú képviselőinek a beszámolói alapján. 
(Horváth István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy ma folytathatjuk ezt a brexittel 
kapcsolatos beszélgetést, vitát őexcellenciája, Iain Lindsay, az Egyesült Királyság 
nagykövete jelenlétében. Ebben a pillanatban egyetlen egy dolog az, ami biztos: a 
bizonytalanság, sajnos. A brexit nem következett be március 29-én, ami eredendően a 
kilépés meghatározott napja lett volna, mint azt mindenki tudja. 

Nagykövet úr, eléggé nehézen követhetők az események, hogy mi és miért 
történik a Westminsterben vagy akár a Downing Streeten. Úgyhogy szeretném kérni 
nagykövet urat, hogy tájékoztassa ezt a bizottságot elsősorban a közelmúltbeli, illetve 
az esetleges közeljövőbeli eseményekről. Utána szeretném megadni a szót helyettes 
államtitkár úrnak, aki pedig a kormány álláspontját fogja közölni. Nagykövet úr, öné a 
szó! 

Iain Lindsay tájékoztatója 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: 
(Hozzászólását magyar nyelven kezdi.) Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a megtisztelő 
meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét itt lehetek. Köszöntöm igazgató urat, a 
bizottság tagjait, valamint a jelenlévő képviselő hölgyeket és urakat, a kormányzat és a 
sajtó képviselőit. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Ha megengedik, azért angolul 
folytatom! A legutóbbi itteni jelenlétem óta több fontos fejlemény történt a brexit 
ügyében. Január 15-én, aztán később március 12-én az alsóház elutasította azt a 
kilépési megállapodást, amelyet a miniszterelnök az Európai Unióval kitárgyalt. Ezen 
deal, megállapodás elutasításával egyes képviselők idézték az Észak-Írországgal 
összefüggő, a backstoppal kapcsolatos rendelkezéseket, illetve azt, hogy ezt a területet 
másképp kezelnék az Egyesült Királyság más területeitől.  

Ezen túl egyébként az alsóház azt is egyértelművé tette március 14-én, hogy nem 
akar kilépni az Európai Unióból megállapodás nélkül. Utasította a kormányzatot, hogy 
kérjék a kilépés napjának elhalasztását.  

Az európai 27-ek vezetői a márciusi Európai Tanács alkalmával megállapodtak 
arról, hogy rövid idővel meghosszabbítják az 50. cikkben meghatározott időszakot. Az 
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Európai Tanács szintén jóváhagyta azokat a jogilag kötelező érvényű biztosítékokat, 
amelyeket az Észak-Írországgal kapcsolatos backstoppal összefüggésben fogadtak el, 
még a miniszterelnök és Juncker tárgyalásai után, március elején. Ezek a vállalások 
egyértelművé tették azt, hogy abban a valószínűtlen esetben, hogyha a backstop életbe 
lép, az is csak ideiglenes lenne.  

Azt is megerősítették, hogy az Egyesült Királyság és az EU azonnal elkezdene 
dolgozni azon, hogy ezt a backstopot alternatív megállapodásokkal helyettesítse 2020. 
decemberéig. Ahogy azt önök is tudják, most pénteken az alsóház ismételten szavazott, 
és elutasította a kilépési megállapodást. Ez azt jelenti, hogy az 50. cikk szerinti időszak 
most már április 12-éig tart, péntektől egy hét. Gyakorlatilag az történik, ezek szerint 
jog szerint, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból április 12-én. Ebben a 
pillanatban azt mondjuk, hogy vagy kilépünk egy megállapodás nélkül, vagy pedig 
valamilyen alternatív terv birtokában.  

Az Európai Unió nagyon egyértelművé tette, hogy bármely további 
hosszabbításnak egyértelmű célja kell legyen, és arról egyhangúlag kell döntsön az 
összes 27 tagország vezetője április 12-e előtt. Ennek eredményeként az Európai Tanács 
elnöke, Donald Tusk összehívta a rendkívüli Európai Tanács ülését április 10-ére. Az is 
egyértelmű, hogy bármely hosszabb halasztás azt követelné, hogy az Egyesült Királyság 
rendezze meg az európai parlamenti választásokat.  

Mi történik ezek után? Március 27-én, múlt szerdán az alsóház több indikatív 
jellegű szavazást hajtott végre az Európai Unióval megtárgyalandó megállapodás 
alternatíváival kapcsolatban, de ezek egyike sem kapott többségi szavazatot. Ez azt 
jelenti, hogy nem volt egyértelműen tiszta konszenzus a jövőre nézve.  

Azonban a mai nap folyamán az alsóház tovább fogja követni ezt a folyamatot, 
keresni fogja azt, hogy van-e valamilyen stabil többségi támogatottsága egy alternatív 
forgatókönyvnek az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Erről beszélünk, 
hadd húzzam ezt alá, ez a jövőbeni kapcsolat, mert bármely opciónál szükséges a 
kilépési megállapodás elfogadása.  

A ma esti szavazások után a brit kormány megfontolja, hogy milyen további 
lépéseket kell tennie az április 10-ei rendkívüli Európai Tanács előtt. A kormány 
egyértelművé tette, hogy konstruktív módon fog hozzáállni bármilyen életképes 
javaslathoz az alsóház részéről. Mindaddig a brit kormány viszont tovább folytatja az 
előkészületeket egy rendezett brexitre, mint ahogy azt a 2016-os népszavazáson 
megszavazták. Ennyi tehát, amit tudok mondani. Természetesen majd további 
kérdésekre is tudok válaszolni.  

Hadd beszéljek a veszélyhelyzeti tervről! Még mielőtt megtenném, szeretném 
elmondani, hogy egy megállapodás az elsődleges prioritása a brit kormánynak. Azt 
gondoljuk, a legjobb megoldás az, ha az Európai Uniót simán, zökkenőmentes, 
rendezett módon hagyjuk el, egy olyan megállapodás által vezérelve, amelyről tárgyalás 
történt, és amelyet a brit nép megszavazott.  

Azonban az Egyesült Királyságban és az európai uniós jog szerint is megmarad 
az, hogy ha nem tudunk megállapodni másról, akkor az Egyesült Királyság 
megállapodás nélkül lép ki. Ez azt jelenti, hogy folytatja a kormány a felkészülést egy 
esetleges megállapodás nélküli kilépésre is. Eddig több lépést tettünk arra, hogy 
felkészítsük az embereket és a vállalkozásokat. Több mint 100 oldalnyi iránymutatást 
adtunk ki, a határon átnyúló ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben 145 ezer vállalkozást 
kerestünk meg, amelyek az EU-val kereskednek, tájékoztattuk őket arról, hogy 
készüljenek fel a vámügyintézésre. Kikötőket, kereskedőket és más, különböző 
szervezeteket kerestünk meg, amelyek egyébként a határon átnyúlva kereskednek. 
Kiadtunk egy publikációt az állampolgári jogokkal kapcsolatban, ami a jövőjükről szól, 
illetve az utazóknak is tájékoztató anyagot adtunk ki, hogy meglegyen a lehetőségük 
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arra, hogy felkészüljenek. Nagyon örülünk annak, hogy Magyarország is megtette a 
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a bizonytalanságot legalább bizonyos 
fokban enyhítse. Bizottsági elnök úr már említette, hogy már megtárgyalták a magyar 
kormány felkészüléseit, akár azt is, hogy a magyar kormány készül a megállapodás 
nélküli kilépésre. Köszönöm szépen Hörcsik úrnak, hogy ezt a kérdést felvette a 
bizottság napirendjére. Ez egyértelműen mutatja, hogy mennyire fontosnak tartják ezt.  

Arról is tudok, hogy a NAV dolgozik azon, hogy elérje a magyar cégeket, és 
tájékoztassa őket arról, hogy hogyan tudnak felkészülni a jövőbeni kereskedelemre, ha 
az Egyesült Királyság kilép az EU-ból megállapodással vagy anélkül.  

Amikor két héttel ezelőtt találkoztam Orbán miniszterelnök úrral, hogy a 
brexitről beszélgessünk, akkor megerősítettem neki a brit kormányzat köszönetét azért 
az együttérző és támogató hozzáállásért, amit a magyar kormányzat mutatott a 
tárgyalások során, és a különböző kilépési forgatókönyvekre való fellépés kapcsán 
külön hálás vagyok a Miniszterelnökségnek, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a 
brit követséggel annak érdekében, hogy a legsürgetőbb kérdésekről tárgyaljunk, ezek 
között például a Magyarországon élő brit állampolgárokat nyugtassuk meg. 

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az emberi jogokról, az állampolgári 
jogokról, amelyek tudom, hogy nagyon fontosak sokak számára. Az állampolgári jogok 
biztosítása mindig is közös prioritásunk volt az Európai Unióval a kilépési tárgyalások 
során, egy méltányos, viszonosságon alapuló megállapodás, amely lehetővé teszi a 
briteknek az EU-ban és az EU-s állampolgároknak Nagy-Britanniában, hogy úgy 
folytassák az életüket nagy általánosságban, mint eddig tették. Tudom, hogy ezek 
nyugtalan idők mind azoknak a magyaroknak, akik az Egyesült Királyságban laknak, 
mind pedig az itt élő briteknek. Én a csapatommal keményen dolgoztam a magyar 
kormánnyal, hogy ezt a bizonytalanságot bizonyos fokban enyhíthessük. A brit 
kormány több intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy megvédje Nagy-
Britanniában az EU-s állampolgárok jogait, ha egy no-deal forgatókönyv lép életbe. 

Minden kétely eloszlatása érdekében tavaly decemberben a brit kormány 
vállalta, hogy no-deal esetén garantáljuk az európai uniós állampolgároknak és 
családtagjaiknak, akik a kilépés napján jogszerűen tartózkodnak az Egyesült 
Királyságban, hogy maradjanak, és hogy hozzáférhessenek további társadalmi, 
szociális szolgáltatásokhoz, mint azt tették eddig. Ez azt jelenti, hogy megkapják az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, az önkormányzati lakástámogatáshoz való 
hozzáférést, mint eddig.  

Az elmúlt héten az Egyesült Királyságban egy jelentős tévé-, rádió-, online- és 
hirdetőtáblás kampány indult, amelyben ösztönözzük az európai uniós 
állampolgárokat arra, hogy biztosítsák be a brexit utáni státuszukat. A kampányt 
elindítva a bevándorlási miniszter, Caroline Nokes azt mondta, hogy prioritást élvez 
az, hogy azok az EU-s állampolgárok, akik itt építik az életüket, és akik oly sokat hoztak 
a társadalmunknak, továbbra is érezzék az Egyesült Királyság vendégszeretetét. 

Az elmúlt hétvégén több tesztet követően, mely során több mint kétszázezer 
ember kapta meg tesztüzemmódban a státuszt, a belügyminisztériumunk teljes 
mértékben megnyitotta az európai uniós regisztrációs rendszerét. Ez azt jelenti, hogy 
azok, akik EU-s állampolgárok és a családtagjaik, akik legalább öt éve élnek az Egyesült 
Királyságban, letelepedett státuszt kapnak. Akiknek nincs meg az öt évük, ők egy 
előzetes státuszt kaphatnak, amely aztán később letelepedett státusszá alakul. A 
kormány kialakított egy online jelentkezési platformot, itt kell a személyazonosságukat 
bizonyítani, az erkölcsi bizonyítványukat és egy fényképet feltölteni, a hivatalok 
leellenőrizik a foglalkoztatási, illetve lakhatási adataikat, és leellenőriznek minden brit 
adatbázist; egy nagyon egyszerű, egyértelmű eljárás. Az a becslésünk, hogy 3,5, de akár 
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4 millió állampolgár lesz, aki jelentkezhet az Európai Gazdasági Térség országaiból. 
Ebben a pillanatban 1500 munkatárs dolgozik a belügyminisztérium részéről. 

Ami pedig a határidőket jelenti: 2021. június 30-ig kell jelentkezniük, ha az 
Egyesült Királyság az Európai Unióból megállapodással lép ki. Ha megállapodás nélkül 
lép ki, akkor ez a határidő 2020. december 31. Ez azt jelenti, hogy azért még van időnk.  

Ezzel egyidejűleg felszólítottuk az európai uniós tagországokat, hogy védjék meg 
a brit állampolgárok jogait az Európai Unióban egy no-deal esetén. Nagyon örülünk 
annak, hogy Magyarország egyike volt az első tagországoknak, akik bejelentették a 
terveiket, hogy viszonossági alapon biztosítják a védelmet az itt élő brit 
állampolgároknak, és nagy örömömre szolgált, hogy március 19-én a magyar 
parlament elfogadott egy jogszabály-módosítást, amely megvédi a brit állampolgárok 
jogait egy no-deal esetén, amelyben egyébként egy preferenciális rendszert vezet be a 
brit állampolgárok státuszának megerősítésére. Üdvözlöm azt az új információs 
weblapot, amelyet a magyar kormány indított, amelyen keresztül tájékoztatja a brexit 
következményeiről a magyar vállalkozásokat és állampolgárokat, hogy 
felkészülhessenek minden lehetséges végkifejletre.  

Elnök úr, tisztában vagyon azzal, hogy ez mindenki számára a bizonytalanság 
időszaka, mégis hadd erősítsem meg, hogy a brit kormány szeretne megállapodásra 
jutni. Ennek a célnak az érdekében dolgozunk, de azt javasoljuk, hogy a vállalkozások 
és az egyének szintén készüljenek, és maguk is készüljenek föl a maguk no-deal 
terveire, amennyire azt gondolják, hogy fontos.  

Hadd fejezzem be azzal, amit talán már sokat hallottak. Mi nem Európából 
lépünk ki, mi az Európai Unióból lépünk ki. A mi európai identitásunk nem pusztán 
egy szervezetben való tagságtól függ. Mi legalább annyira európaiak maradunk, miután 
kiléptünk, mint amennyire a magyarok, a lengyelek, a csehek vagy a szlovákok voltak 
azelőtt, hogy beléptek volna az Európai Unióba 2004-ben. Ahogy azt Margaret 
Thatcher mondta egy híres ’88-as brugge-i beszédében: Varsó, Prága, Budapest 
legalább annyira európai fővárosok, mint London, Párizs és Róma. Tehát amint 
kilépünk az Európai Unióból, az Egyesült Királyság hirtelenjében nem hajózik el az 
Atlanti-óceán közepére, annak ellenére, hogy egy karib-tengeri klímát sokkal jobban 
szeretnénk, mint a jelenlegit; nem leszünk egy teljesen más ország. Igen, szeretnénk 
egy globális kitekintést nyerni, de szeretnénk folytatni az együttműködést az európai 
szövetségeseinkkel, akik a világon a szövetségeseink közül a legközelebbiek. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ökrös úrnak adom meg a szót. 

Dr. Ökrös Oszkár kiegészítése 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR európai igazgató (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Nagykövet úr a felszólalásában a brit diplomácia legendás és 
évszázados felkészültéségét bizonyítandó, nagyjából minden lényegeset elmondott, 
amit jelen pillanatban tudni kell a brexit aktuális kérdéseiről. De ha már voltak olyan 
kedvesek, hogy meghívtak, és megkaptam a lehetőséget, a magyar kormány és az 
Európai Unió szempontjából én is hozzátennék néhány szót. Ahogy nagykövet úr utalt 
rá, a március 20-21-ei Európai Tanács rögzítette az április 12-ei időpontot, illetve a 
május 22-ét, amely a kilépési megállapodás elfogadása esetén lépett volna vagy lépne 
életbe. Számunkra a legfontosabb kitétel, amellyel maximálisan egyetértünk, amely az 
Európai Tanács következtetéseiben is megjelent, hogy minden szinten folytatni kell a 
munkát a brexit következményeire való felkészülés érdekében és a rendkívüli helyzetre 
való felkészülés végett is, szem előtt tartva, hogy a felek kölcsönös érdeke 



12 

természetesen a rendezett kilépés. Így magyar részről üdvözöljük az Európai Tanács 
döntését és a következtetésekben foglaltakat. 

A magyar kormány a brexit-tárgyalások során kezdettől fogva két fő célt 
fogalmazott meg. Egyrészt, ahogy nagykövet úr is utalt rá, az Egyesült Királyságban 
élő, dolgozó és tanuló uniós állampolgárok, köztük természetesen a magyar 
állampolgárok szerezett jogainak megvédése, másrészt fontos célkitűzésünk az Európai 
Unió és az Egyesült Királyság közötti, lehető legszorosabb jövőbeni kapcsolatok 
biztosítása és kidolgozása a kereskedelem, a biztonságpolitika, az innováció, a kultúra 
és az oktatás területén egyaránt.  

A brexit-tárgyalások során mindvégig támogattuk az Európai Unió egységének 
fenntartását, és nagyban segítettük az uniós főtárgyaló, Michel Barnier úr 
erőfeszítéseit. Ennek is köszönhetően a magyar érdekek valamennyi uniós tárgyalási 
irányelvbe beépültek. 

Ami a kilépési megállapodás életbelépését vagy annak elmaradását, az 
úgynevezett rendezetlen kilépést illeti: a magyar kormány továbbra is a kilépési 
megállapodás életbelépését tartja a legjobb lehetőségnek arra, hogy rendezett 
körülmények között mehessen végbe a brexit. Az EU a maga részéről pragmatikusan 
és kompromisszumkészen közelítette meg a kilépési tárgyalások folyamatát, és a 
jelenlegi helyzetre tekintettel ennek részét képezte az is, hogy a kilépési megállapodás 
hatálybalépésének elmaradására való felkészülést mind az Európai Bizottság, mind a 
tagállamok megkezdték. Ennek részét képezte a nagykövet úr által is említett, az 
Országgyűlés által március 19-én egyhangúlag elfogadott törvénycsomag, amelyet 
Trócsányi László igazságügyminiszter úr terjesztett elő.  

Az állampolgárok jogai, amit nagykövet úr is kiemelt a felszólalásában, kezdettől 
fogva a legfontosabb célkitűzést képezték magyar részről. Ennek érdekében Orbán 
Viktor miniszterelnök úr már 2016-ban kétoldalú megbeszélést folytatott Theresa May 
brit kormányfővel, és a tárgyalások során ezek mindvégig kiemelt szerepet játszottak.  

Összességében úgy véljük, hogy mind a kilépési megállapodás életbelépése, 
mind a rendezetlen kilépés esetén a magyar állampolgárok szerzett jogai kellő 
mértékben biztosítva lesznek, hiszen a kilépési megállapodás életbelépése esetén 2020. 
december 31-éig egy átmeneti időszak lép életbe, amely változatlanul garantálja a 
jogokat mind az állampolgárok, mind az Egyesült Királyságban letelepedett cégek 
számára. Ez a megállapodás, amelyre itt utaltam, az a közmegegyezés, hogy a rendezett 
brit kilépés lehető legjobb módja folytatólagosan és életreszólóan garantálja az uniós 
jogokat mindazoknak, akik a kilépés napjáig élnek vagy élni fognak a szabad mozgás 
jogával, azaz időhatár nélkül őrizné meg a 27 európai uniós tagállam és az Egyesült 
Királyság az egymás területén élő és dolgozó állampolgárai jelenlegi jogait. 

E tekintetben a kilépési megállapodás számos területet felölel, így a szabad 
munkavégzés, a folytatólagos tartózkodás, a családegyesítési jogosítványok, a szociális 
és egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés, vagy az ellátások exportálhatóságának 
kérdését. 

A rendezetlen kilépés egy fokkal bonyolultabb jogi helyzetet teremt, hiszen 
elfogadott kilépési megállapodás hiányában más módot kell találni az állampolgárok 
jogainak garantálására. A magyar kormány, mint említettem, elkötelezett amellett, 
hogy a magyar állampolgároknak semmilyen, a brexit következményeiből fakadó 
negatív következménnyel ne kelljen szembesülnie, ideértve természetesen, hogy félbe 
kellene szakítaniuk az Egyesült Királyságban való tartózkodásukat és egyéb negatív 
jogkövetkezményeket. Ezért, ahogy nagykövet úr is említette, nagy eredménynek 
tekintjük, hogy a kint élő magyarok a rendezetlen kilépés esetén is megtarthatják a 
szabad munkavállalás jogát és minden szociális ellátáshoz hozzáférhetnek, azaz a 
rendezetlen kilépés esetére, a kilépési megállapodás elmaradása esetére is ígéretet 
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kaptunk a brit kormánytól arra, hogy ezeket a jogokat garantálják. Ezt a brit kormányfő 
számos beszédében, nyilatkozatában, a brit kormány több, úgynevezett policy 
paperjében is megígérte, illetve előrevetítette az uniós állampolgárok számára.  

És ahogy szintén nagykövet úr felszólalására tudok visszautalni, a reciprocitás, 
a viszonosság, a kölcsönösség jegyében mi is garantáljuk ezeket a jogokat a 
Magyarországon tartózkodó brit állampolgárok számára, amint azt a magyar kormány 
számos magas szintű megnyilatkozásában is rögzítette, és kifejezte Londonban, 
Brüsszelben, Budapesten egyaránt.  

E tekintetben kiemelném Theresa May brit kormányfő december 19-ei 
nyilatkozatát, amelyben kifejezte, hogy a szigetország kész egyoldalúan garantálni az 
uniós polgárok jogait a megállapodás nélküli kilépés esetére.  

Anélkül, hogy ennek a gyakorlati részleteit érintenénk, a rendezetlen kilépés 
felkészülésének három fázisáról, ha megengednék, hogy ejtsek még néhány szót. 
Értelemszerűen a kilépési megállapodás elmaradására a felek, azaz az Európai Unió, 
az Egyesült Királyság és esetünkben a magyar kormány egyaránt készülnek. A magyar 
no-deal csomagról talán önöket nem szükséges részleteiben tájékoztatnom, amelyeket 
az Országgyűlés március 19-én fogadott el. Ennek lényege, hogy mindazon brit 
állampolgárok, akik a kilépés előtt a szabad mozgás és tartózkodás jogát élvezték, ezt a 
kilépés után is megtarthatják.  

A brit állampolgárok és családtagjaik három év előzetes tartózkodást követően 
nemzeti letelepedési engedély megszerzésére lesznek jogosultak, a lakhatásra, a 
megélhetésre és az egészségügyi biztosításra vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül.  

A törvény a rendezetlen brit kilépés időpontjában lép majd hatályba, amelynek 
időpontját, annak ismertté válását követően, a külgazdasági és külügyminiszter úr 
egyedi határozatában fogja közzétenni a Magyar Közlönyben. 

A brit állampolgárok jogainak garantálása mellett ez a törvénycsomag a magyar 
állampolgárokat érintő rendelkezéseket is tartalmaz. Ezek egyik példája, hogy 2020. 
december 31-éig elfogadjuk az Egyesült Királyság által kiadott európai 
egészségbiztosítási kártyát, így az magyarországi tartózkodás során szabadon 
használható, és ennek ellenpontjaként a Magyarország által kiadott európai 
egészségbiztosítási kártya is érvényes lesz az Egyesült Királyságban az említett 
időpontig, ezáltal az Egyesült Királyságban tanuló diákok egészségbiztosítási védelme 
lesz garantálva.  

Szintén a törvénycsomag egyik következménye, hogy amennyiben egy magyar 
állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él, tanul, dolgozik, hosszabb időre hazatér 
Magyarországra, akkor beszámítjuk az Egyesült Királyság területén szerzett 
tartózkodási, illetve munkavégzési időt a szociális ellátásokhoz való hozzáférés 
területén.  

A vészhelyzeti felkészülési tervezés második elemére, amelyet nagykövet úr 
említett és részletezett, azaz a brit kormány egyoldalú kötelezettségvállalására az uniós 
polgárok jogainak garantálása kapcsán, most nem térnék ki részletesen, hanem, ha 
megengedik, még néhány szót szólnék az Európai Bizottság vészhelyzeti tervezési 
csomagjáról, amelyet 2018 decemberében bocsátott ki a testület, miután az Európai 
Tanács egyhangú nyilatkozatában felszólította az uniós intézményeket, hogy kezdjék 
meg az előkészületeket az akkor még 2019. március 30-ára datált brit kilépésre, 
számolva minden lehetséges forgatókönyvvel.  

A Bizottság intézkedései 14 területre terjednek ki, amelyeket ezek részletezése 
nélkül röviden megneveznék, csak hogy lássuk, ezek mindannyian kizárólagos uniós 
hatáskörbe tartozó szakpolitikai területek, és átölelik ezek teljes spektrumát, így az 
uniós költségvetés, a pénzügyi szolgáltatások, a szociálpolitikai jogosultságok, az 
úgynevezett Peace4 program, amely az észak-írországi megyékben a békét elősegítő 
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projektek csomagját jelenti, a halászati jogok és a kompenzáció, a légi összeköttetés és 
a biztonság, a közúti, a vasúti összeköttetések, a hajók ellenőrzése, a klímapolitika, 
illetve az Erasmus+ program tartozik ide.  

A bizottsági vészhelyzeti tervezéssel kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy 
kezdettől fogva több tagállammal együtt világossá tettük, hogy a Bizottság kizárólag 
annyiban járhat el az előkészületek során, amennyiben erre a tagállamok a szerződések 
alapján és a szerződések rendelkezéseivel összhangban felruházzák.  

Összességében rendkívül pozitívan értékeljük a Bizottság előkészítő munkáját, 
amelynek keretében még annyit talán érdemes megemlíteni, hogy szakértői delegációk 
is utaztak az egyes tagállamokba a koordinációt elősegítendő, így 2019. január 28-án a 
magyar kormány is találkozott az Európai Bizottság képviselőivel. 

Én a magam részéről röviden ennyit szerettem volna elmondani. 
Természetesen, ha vannak kérdések, igyekszem válaszolni. 

 
ELNÖK: (Hozzászólását angol nyelven kezdi.) Köszönöm szépen. Engedjék 

meg, hogy megnyissam a vitát. Itt lehet kérdezni. Összegyűjtjük a kérdéseket, és utána 
megadjuk a szót a beszámolót megtartóknak.  

(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Tehát megnyitom a vitát, kérdések 
és kommentek elhangzására van lehetőség, ezeket összegyűjtjük, és visszaadom a szót 
majd az előadóknak. Tessék parancsolni! (Jelzésre:) Először Bana alelnök úrnak adom 
meg a szót. 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Nagykövet Úr! Igazgató Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Először is 
szeretném megköszönni mindkettejüknek a részletes beszámolót, hiszen nagykövet úr 
is kitért a legfontosabb kérdésekre, minden olyan információt elmondott lényegében, 
ami fontos az Európai ügyek bizottsága számára, és igazgató úrnak is köszönöm a 
kiegészítéseit. A magam részéről szeretném aláhúzni a Jobbik alelnökeként, hogy mi is 
a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó és tanuló 
magyarok érdekei érvényesülni tudjanak azt követően is, hogy a brexit megvalósul, 
akár megállapodással, akár megállapodás nélkül. Nagyon fontos, hogy ebben az ügyben 
határozott álláspontot képviseljen a magyar kormány, és ezzel kapcsolatban igazgató 
úr is elmondta, hogy milyen tárgyalásokra került sor. Erre mindenképpen oda kell 
figyelni, hiszen ez rendkívül fontos mindannyiunk számára. 

A másik, amit szeretnék elmondani, hogy az elmúlt hetekben természetesen a 
magyar sajtó is rengeteget foglalkozott a brexit különböző forgatókönyveivel, akár azzal 
összefüggésben is, hogy az európai parlamenti választáson, ha adott esetben még részt 
venne az Egyesült Királyság, hogyan alakulna a helyzet, hiszen 751-ről éppen azért 
csökken 705-re az EP-képviselők száma, mert a jelenlegi forgatókönyv szerint az 
Egysült Királyság már nem vesz részt az európai parlamenti választáson, de voltak ezzel 
ellentétes hangok is az elmúlt időszakban. Így aztán az egyik kérdésem arra irányulna, 
hogy mit látunk ez ügyben, vagy éppen április 12-ével összefüggésben hogyan változhat 
a helyzet.  

Azt is jól tudjuk, hogy ezen a héten újabb szavazások lesznek a brit 
parlamentben. Ahogy elnök úr is kezdte a felvezetőjében, nyilván nagyon sok a 
kérdőjel, kiszámíthatatlan tényezők vannak, de mégis azt azért meg szeretném 
kérdezni, hogy van-e esetleg valami olyan információ, ami erre a hétre előrevetíti azt, 
hogy valamilyen változás lehet, hiszen azért a szavazási arányok tekintetében történt 
elmozdulás, kérdés az, hogy tudunk-e valamit azzal kapcsolatban, hogy esetleg a 
Theresa May által beterjesztett javaslatok kapcsán várható-e pozitív elmozdulás ezen a 



15 

héten. Nekünk erről nincsen érdemi pluszinformációnk, de ha nagykövet úr esetleg 
tudna az irányba mondani valamit, hogy számíthatunk-e ezzel kapcsolatban valamire, 
vagy pedig a következő hetekben is inkább csak követni tudjuk az eseményeket, és 
utána reagálni, azt megköszönném.  

Még egy dolgot hadd mondjak el, amit a nagykövet úr is kiemelt: nem Európát 
hagyják el, hanem az Európai Uniót. Én is azt gondolom, hogy természetesen az 
európai értékek nem feltétlenül csak az Európai Unióban jelenhetnek meg, viszont 
szerintem fontos, hogy maga az Európai Unió is sokkal inkább egy értékközösséggé 
tudjon válni a következő időszakban, ezért szerintem mindenkinek van teendője. 
Úgyhogy én bízom benne, hogy így fog alakulni ez a következő időszakban, és 
természetesen abban is, hogy az Egyesült Királysággal mind Magyarországnak, mind 
az Európai Uniónak gazdasági, kulturális, politikai értelemben a kapcsolatai a 
következő években, évtizedekben is akár még erősödni is tudnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Juhász Hajnalka következik. Tessék parancsolni!  
 
JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): (Hozzászólását angol nyelven teszi meg.) 

Tisztelt Nagykövet Úr! Az Egyesült Királyságban végzett magyarként szeretném 
kiemelni azt, hogy az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból egy óriási 
veszteség, és teljes mértékben hiszem azt, hogy a demokráciával, a demokráciához való 
hozzáállással kapcsolatos brit gondolkodás már nem fog annyira megjelenni az 
Európai Bizottságban és az Európai Tanácsban. Ezek olyan következményekkel járnak, 
amelyeket nem láthatunk előre. Én a magyar parlament tagjaként, de az Európa Tanács 
parlamenti delegációjának is a tagjaként dolgozhatok még brit képviselőkkel.  

Mit gondol egy második népszavazással, konkrétan egy harmadik 
népszavazással kapcsolatban? Ez miért nem tud opció lenni?  

Szeretném megköszönni az Egyesült Királyságnak azt, hogy olyan kiváló 
politikusokat adott nekünk, mint Margaret Thatcher. 

 
ELNÖK: Szél Bernadett képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független): (Hozzászólását angol nyelven teszi meg.) 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Nagykövet Úr! Köszönöm szépen, hogy eljött a 
bizottságba. Nagyon fontos számunkra, hogy meghallgathatjuk az önök érveit első 
kézből. Nagyon nehéz követni az összes Nagy-Britanniából érkező hírt, és nagyon sokat 
segít nekünk, hogy van egy ilyen kapcsolat. Én valóban hiszek a dialógusban, és azt 
gondolom, hogy a folyamatos párbeszéd most különösen fontos ebben a rendkívül 
zűrzavaros időszakban, azt követően, hogy bekövetkezik a kilépés. Sokan tudjuk, hogy 
még mindig össze van törve a szívünk a döntés miatt. Én megértem, hogy önök nem 
Európából lépnek ki, hanem csak az Európai Unióból, mégis valóban hiszünk egy 
nagyon erős európai közösségben, és testvérekként tekintünk a brit állampolgárokra.  

Nagyon hálás vagyok önnek, hogy kihangsúlyozta, hogy a kölcsönösség alapján 
fogjuk kezelni egymás állampolgárait és egymást, ez számunkra nagyon fontos, mert 
nagyon sok barátunk van itt Magyarországon, akik Nagy-Britanniából jöttek, nem 
szeretnénk elveszíteni őket, hiányoznának. Fontos nekünk, magyaroknak, hogy nagyon 
sok magyar él az önök országában több különböző okból kifolyólag, nagyon sajnálatos 
okok miatt, ennek ellenére jó tudnunk, hogy védelmet kapnak és biztos a jövőjük.  

Tudom, hogy nehéz jósolni, ilyen zűrzavaros időkben különösképpen nehéz. 
Nem akarom, hogy jóslásokba bocsátkozzon. Szeretném csak megköszönni, hogy itt 
van, és hajlandó válaszolni a kérdésekre.  
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ELNÖK: Van-e még más kérdés? (Jelzésre:) Oláh képviselő úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Én is 

köszönöm nagykövet úréknak, hogy eljöttek és részletes tájékoztatást adtak. Azt 
szerettem volna kérdezni, hogy amennyiben a nem várt és nem remélt szituáció van, 
hogy megegyezés nélküli brexitre kerül sor, akkor a kormány mikor kezdeményezi a 
parlament jogalkotási programjának a módosítását, hisz számtalan olyan, azonnali 
törvényhozási helyzet merülhet fel, amelyben lépni kellene. Ebben elkezdődtek-e már 
az egyeztetések? Hisz nem lehet úgy elmenni nyári szünetre, hogy ezeket a jogalkotási 
feladatokat nem végezzük el.  

Illetve azt szeretném kérdezni, hogy nézve a gazdasági elemzéseket, Csehország 
és Magyarország érintett leginkább gazdaságilag egy ilyen típusú brexit esetében. A 
kormány a klasszikus tájékoztatáson kívül milyen egyéb eszközökkel próbálja 
csökkenteni ennek a hatását? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Több kérdést nem látok. Tisztelt Nagykövet Úr! Igazgató Úr! Én részt 

vettem a parlament késő esti vitájában, ami a brexitről szólt. Ebben a vitában én 
megköszöntem Iain Lindsay nagykövet úrnak a kiváló munkáját, amit az elmúlt másfél 
évben tett, hiszen nagyon sokszor eljött a bizottságunkhoz és tájékoztatta a 
bizottságunkat az aktuális helyzetről. Köszönjük szépen. Fontos nemcsak a kormány, 
hanem a magyar parlament számára is, hogy tudomást szerezzünk azokról az 
eseményekről, amik történnek a brexit kapcsán.  

Ugyancsak megköszöntem Trócsányi miniszter úrnak, hogy ebben az 
előterjesztésben a magyar kormány felkészült arra a bizonytalanságra, ami abból 
fakadhat, ha egy kemény brexit jön létre. Úgy hiszem, hogy a kormány mindent megtett 
annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban 
vannak, jogfolytonossága továbbra is meglegyen egészségügyben, szociális 
kérdésekben, satöbbi, hiszen ez a magyar polgárok mindennapjait érinti; ugyanúgy mi 
hasonlóan biztosítjuk Magyarországon a brit állampolgároknak ezeket a jogokat.  

Mi megtettünk minden lehetségest, és ebben a felszólalásomban megköszöntem 
a munkáját Michel Barnier úrnak, az Európai Unió főtárgyalójának, akinek óriási 
eredménye az volt, hogy sikerült a 27-eket egyben tartani, és ez nagy dolog, hogy az 
Unió ebben a kritikus helyzetben meg tudta őrizni az egységét. Azonban a nagy kérdés 
az, hogy hogyan tovább, és nagyon nehéz még a szakértő füleknek is meghallani azt, és 
látni, hogy mi következik, milyen események, milyen fordulatok. Én emlékszem, régen 
volt a Forsyte Saga. Ez egy brexit Saga, ha úgy tetszik, olyan nem várt fordulatokkal, 
hogy magam is elámulok. Nyilván rokonaim is vannak Észak-Yorkshire-ban, meg 
osztálytársaim Edinburghban, akik folyamatosan tájékoztatnak, és furcsa képet 
festenek Nagy-Britannia jövőjéről a brexit kapcsán. Mindenesetre fontos az, hogy 
ezekről az eseményekről itt, a magyar parlamentben elhangozzanak kommentek, két 
oldalról, egyrészt a brit oldalról, másrészt pedig a magyar kormány oldaláról.  

Tisztelt Nagykövet Úr! Sok furcsaság történt már az elmúlt 1,5 évben, és az egyik 
ilyen furcsa döntés volt, hogy március 25-én mintha kivették volna az irányítást a 
kormány kezéből, hiszen a brit alsóház döntött, és különösen az alsóház európai ügyek 
bizottságának az elnöke, az általunk is jól ismert William Cash képviselő barátunk 
nagyon sokszor felszólalt ebben az ügyben, hogy milyen következményei lehetnek 
ennek, akár belpolitikailag is.  

A másik furcsaság az, hogy most Nagy-Britannia kilép, meghosszabbítják 
esetlegesen a kilépés dátumát, de a közeljövőben akkor is kilép, és közben megtartják 
az európai parlamenti választásokat. Ez egy rendkívül furcsa helyzet. Csak 
beleképzelem magam a brit kollégák helyébe, hogy hogyan kampányolnak, mivel 
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kampányolnak majd Nagy-Britanniában. Szóval, nagykövet úr, gratulálok az ön 
munkájához, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kíséri és beszámol nekünk ezekről az 
eseményekről.  

Tisztelt Bizottság! Több kérdés nincs. Visszaadom a szót elsőként nagykövet 
úrnak, és aztán pedig az igazgató úrnak. Tessék parancsolni! 

Iain Lindsay válasza 

IAIN LINDSAY, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete: 
(Hozzászólását magyar nyelven kezdi.) Köszönöm szépen a kérdéseket. Sok érdekes 
kérdés van. 

(Hozzászólását angol nyelven folytatja.) Szoktam mondani, hogy ha lenne 
nekem varázsgömböm, akkor nem lennék diplomata! (Derültség.) A kérdéseket, 
engedjék meg, hogy úgy válaszoljam meg, ahogy feltették őket, abban a sorrendben.  

Ahogy azt egyértelművé tettem, és a Miniszterelnökség képviselője is elmondta, 
az állampolgárok jogai az elsődleges prioritást élvezték, és azt lehet mondani, hogy az 
első kérdés, amiben megállapodás született a tavalyi év januárjában a tárgyalások 
során, azok pont az állampolgári jogok voltak. Elég hamar sikerült erről megállapodni, 
hogy garantálni kell az európai uniós és, a magyar állampolgárok jogait az Egyesült 
Királyságban, illetve az Európai Unióban élő britekét. A legfontosabb üzenet az, hogy 
minden bizonytalanság ellenére, amikre önök is utaltak, sőt, a miniszterelnök asszony 
is utalt a pénteki beszédében, egyetlen egy uniós állampolgárnak sem kell eljönnie az 
Egyesült Királyságból aznap, amikor kilépünk; egyetlen brit állampolgárnak, aki 
Magyarországon él, sem kell hazamennie akkor, amikor kilépünk, a meglévő jogaikat 
garantálják a felek. És változatlanul azt mondhatjuk, hogy három évvel a népszavazás 
után még mindig több európai uniós állampolgár érkezik az Egyesült Királyságba, hogy 
ott éljen és ott dolgozzon, mint amennyi elmegy tőlünk. Természetesen a szám 
csökkenést mutat, de ha azt mondjuk, hogy nettó mozgásban befelé történik mozgás az 
Európai Unióból az Egyesült Királyságba, tehát fontos, hogy garantáljuk ezeket az 
állampolgári jogokat. 

Mi történik itt az elkövetkezendő tíz nap során? Ma délután, ma este az alsóház 
szavazni fog több különböző alternatíváról. Talán emlékeznek arra, hogy az Európai 
Tanács egyetértett abban, hogy ha megszületik egy megállapodás, akkor május 22-éig 
hosszabbítanak. Ha nincs megállapodás, akkor a hosszabbítás csak április 12-éig tart, 
és a brit miniszterelnök ismét meg kell jelenjen egy B tervvel, egy alternatívával az 
Európai Tanács előtt.  

A brit kormány meg fogja vizsgálni a mai, a különböző opciókkal kapcsolatos 
szavazások végkimenetelét. Ezekben van no brexit, új népszavazás, vagy egy soft brexit, 
egy szorosabb kapcsolat, valamilyen norvég modell, Kanada-modell, hogy benne 
maradunk a vámunióban és sok más. Ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy a 
parlament elnöke, John Bercow miről fog dönteni, hogy melyeket fogja befogadni. Azt 
sem tudjuk, hogy a szavazás hogyan fog lebonyolódni. A kormány természetesen meg 
fogja vizsgálni, figyelembe fogja venni a mai szavazások végeredményét.  

Ezért hadd tegyem teljesen egyértelművé: a kormányzat többszörösen 
egyértelművé tette, hogy az Európai Unióhoz csak egy olyan javaslattal mehetünk 
vissza, amely tárgyalásképes, és gyakorlatilag ez egy fontos döntés lesz a kormány 
számára, hogy a parlament olyasmit fogad-e el, ami egyébként alku tárgyát képezi az 
Európai Unióval.  

Felmerült egy utalás az értékeinkre. Mi szilárdan hiszünk a brit értékekben, az 
európai értékekben. A mi parlamentünk az egyik legrégebbi parlament Európában, 
sokszor mondják, hogy minden parlament anyja. Mi nagyon komolyan vesszük az 
értékeink kérdéseit, és pontosan ezért volt nagyon fontos számunkra különösen a 
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népszavazás után, amikor sokan azt érezték, hogy idegengyűlölet az, ami felütötte a 
fejét nálunk, hogy fontos a különböző közösségeket, akár az itteni európai, közép-
európai egy millió lengyelt, akik ott élnek, fél millió franciát, akik ott élnek, 
megszólítani. „Mi tárt karokkal fogadtunk itt, és nem akarjuk, hogy elmenjetek.”  

London Nyugat-Európa legnagyobb városa 8 milliós lakossággal, a 8-ból 3 
millió külföldön született. Tehát, most már, azt mondom, hogy beépült a társadalmi 
DNS-be, hogy külföldről érkezettek élnek velünk, és nem akarjuk, hogy elmenjenek.  

Ami a kétoldalú kapcsolatokat illeti, nagyon erőteljes a kapcsolatunk 
Magyarországgal. A célunk, az ambíciónk, hogy ez a kapcsolat erősebb legyen a kilépést 
követően. Tény, hogy amikor önök beléptek az Európai Unióba 2004-ben, az önök 
kétoldalú kapcsolatai, a kétoldalú aspektusai ezeknek a kapcsolatoknak, nemcsak 
Nagy-Britanniával, hanem a többi európai uniós országgal is, egy kicsit halványultak, 
mert itt a kompetenciát Brüsszel kapta meg. Természetes, hogy amikor mi kilépünk az 
EU-ból, feltételezve, hogy kilépünk, akkor itt nem arról lesz szó, hogy 2003-ba 
megyünk vissza, hanem a realitás az, hogy itt lesznek olyan lehetőségek, ahol együtt 
fogunk tudni működni olyan szinten, ahogy nem voltunk képesek 2004 előtt. Tehát 
keressük a szorosabb kapcsolatokat.  

Együtt dolgozom a londoni nagykövetükkel, Szalay-Bobrovniczky Kristóffal egy 
kétoldalú stratégián, ami lefedné a gazdasági kapcsolatokat, a védelmi, a biztonsági, a 
külpolitikai kérdéseket, az oktatási kapcsolatokat, az emberek közötti kapcsolatokat. 
Ne felejtsük el, hogy soha nem volt ennyi, akár negyedmillió magyar is, aki ott él az 
Egyesült Királyságban, soha nem volt még 60 ezer magyar, aki Magyarországon brit 
cégeknek dolgozott. Tehát minden eddiginél erősebbek a kapcsolatok, és ezeket a 
kapcsolatokat ki kell használnunk, hogy megerősítsük a jövőbeni kapcsolatainkat. És 
még egyszer utalva Budapest népszerűségére a britek szempontjából, jövő péntektől 
minden egyes pénteken a nyár végéig tizenkilenc közvetlen járat lesz Londonból 
Budapestre, naponta tizenkilenc, tehát 50 százalékos az emelkedés. Frankfurtba csak 
tizenkettő van. Ez jól mutatja, hogy milyen emberáramlás történik a két irányba.  

Természetes, hogy önök folyamatosan fogják tartani a kapcsolatot a brit 
parlamenti képviselőkkel az Európa Tanácsban. Nem minden európai intézményből 
lépünk ki, még mindig a második legnagyobb gazdaság maradunk Európában, a 
legnagyobb európai hozzájárulói leszünk a NATO-nak. Amikor az emberek Nagy-
Britanniáról úgy beszélnek, hogy az angolok betartják a szavukat, akkor fontos tudni, 
hogy a három év során, ami eltelt, nem változtattunk a nemzetközi biztonsághoz való 
hozzájárulásunkon, egyetlenegy európai uniós védelmi biztonsági műveletből sem 
vonultunk ki, elkötelezettek vagyunk mint az ENSZ BT állandó tagjai a nemzetközi 
béke, biztonság és Európa megvédése mellett. 

Második népszavazás. Ahogy említettem, ez az egyik kérdés, ami múlt héten 
szerepelt a napirenden az alsóházban, és szerepelhet ma az alsóházban. Többen 
kommentálták a bizonytalanságot a brit parlamentben, olyan szavakat is használtak, 
hogy fiaskó, hogy ez a civilizáció vége, az általunk ismert civilizáció vége. Fontos 
egyébként arra gondolni, hogy az alsóház az Egyesült Királyság népét képviseli és 
tükrözi. Minden közvélemény-kutatás szerint az mutatkozik meg, hogy legalább 
annyira megosztottak az Európai Unióval kapcsolatban a britek, mint amennyire 
voltak három éve. Tehát, amikor a brit parlament különböző véleményeket ütköztet, 
amikor leszavaztak dolgokat vagy megszavaztak dolgokat, azoknak az embereknek a 
véleményét képviselték, akik bejuttatták őket oda. Megosztottak a britek. Van egyféle 
feltételezés, hogy ha lenne egy második népszavazás, akkor maradnánk. Ez nem egy 
biztos következtetés. A 2016-os népszavazás előtt is mindenki azt gondolta, hogy a bent 
maradás mellett fogunk szavazni, és nem tettük. Tehát, ha lenne második népszavazás, 
azt gondolom, akkor is egy nagyon-nagyon szűk többségi döntés lenne. 
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A magyar kormányzat saját felkészülésével kapcsolatos kérdések is voltak.  
Mi történik ezután? Hogyan tovább? Lesz ma egy szavazás. A brit kormány 

figyelembe veszi ennek a szavazásnak az eredményét, és aztán az Európai Uniót, a 27-
ek Európai Unióját egy alternatív tervvel kell megkeresnünk. Az Európai Unió kifejezte 
azt, hogy hajlandó arra, hogy módosítsuk a jövőbeli partnerség szövegét. A kilépési 
megállapodás szövegét nem tudjuk, de a politikai deklaráció feltételeit tudjuk 
módosítani, és abban figyelembe venni azt, amiről a brit parlament szavaz ezen a héten. 
Szeretnénk egy erős jövőbeli kapcsolatot az Európai Unióval, de ami bekövetkezett, az 
alsóházi leszavazás, annak következtében nagyon valószínűnek tűnik, hogy ha vissza is 
térünk az európai uniós tárgyalásokhoz, akkor további hosszabbítást kell kérnünk. May 
asszony egyértelművé tette, hogy bármilyen további hosszabbításhoz kell hogy az 
Egyesült Királyság részt vegyen az európai parlamenti választásokon. Az iróniája, hogy 
mi részt vegyünk az európai parlamenti választásokon, mindenki számára egyértelmű. 
A konzervatív és a munkáspárt sem akar részt venni ezen, de az alsóházban, ha úgy 
döntenek, hogy halasztunk, akkor nagy valószínűséggel részt kell vennünk, meg kell 
szerveznünk a választásokat. Ezen túlmenően azonban nem tudok mást mondani, ez 
egy nagyon is politikai döntés. 

Végül fölmerült egy kérdés az elnök úr részéről, hogy a parlament a kezébe vette 
a vita irányítását. Múlt pénteken a parlament úgy döntött, hogy a kezébe veszi az 
irányítást az alsóházban. Hogy ennek lesznek-e következményei további kérdésekben, 
nehéz megmondani, azonban egyértelmű, hogy a kilépés kérdése nemzeti ügy, talán a 
legnagyobb válság, amit a második világháború óta át kellett élnünk, talán nem 
meglepő, hogy a parlament úgy dönt, hogy magához ragadja a kezdeményezést. A 
kormány meghallgatja, amit a parlament mond, de nem tudjuk vállalni azt, hogy 
mindent teljesítünk, amit a parlament dönt, mert feltétel, hogy alkuképes legyen, mert 
legvégsősoron a brit kormány és nem a brit parlament, aki az EU 27-ek 
tárgyalópartnere. 

Én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, hogy van-e a kollegám részéről 
bármilyen mondanivaló. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Ökrös Oszkárnak. Tessék 

parancsolni! 

Dr. Ökrös Oszkár reagálása 

DR. ÖKRÖS OSZKÁR európai igazgató (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Ha jól értelmeztem a képviselői kérdéseket, akkor ebből kettő érintene engem. Először 
is: Oláh képviselő úr kérdését köszönöm, amely két dologra is vonatkozott, az egyik, 
hogy milyen további vészhelyzeti törvénykezést, illetve intézkedést lát szükségesnek a 
kormány. A magunk részéről úgy véljük, hogy a március 19-én elfogadott 
törvénycsomag, mint az az átfogó címéből is kiderül - az Egyesült Királyság Európai 
Unióból való megállapodás nélküli kilépése esetére szükséges törvénymódosítások, ez 
volt a címe -, lefedi azokat az intézkedéseket, amelyeket jelen állás szerint szükségesnek 
tartunk. Nem kizárt, hogy a továbbiakban az események további bonyolódása fényében 
újabb intézkedésekre lesz szükség, és akkor igyekszünk majd a képviselő úr által 
javasoltaknak is megfelelően a nyári szünetre tekintettel ezeket előkészíteni. 

A másik kérdése pedig a tájékoztatásra vonatkozott, az állampolgárok és 
vállalkozások számára elérhető információkkal kapcsolatban. Itt hadd mondjam el, 
hogy három weboldalt szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, amelyet már 
megtettünk az állampolgárok és a vállalkozások számára is. Természetesen az egyik a 
londoni nagykövetség honlapja, a másik természetesen a brit kormány, a gov.uk, ahol 
részletes információkat találhat minden érintett, végül, de nem utolsósorban az 
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eu.kormany.hu-t szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, amelyen a kollégák 
nagyon sokat dolgoztak, és amely egy átfogó induló csomagot tartalmaz, és 
természetesen a további fejlemények tükrében ezeket is frissítjük. 

Bana alelnök úr kérdése az európai parlamenti választásokra vonatkozott. 
Ahogy nagykövet úr is utalt rá, ez az Egyesült Királyság jelzésének függvénye, hogy sor 
kerül-e a választásokra. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy az Európai Tanács 
2018-as határozatában megállapított mandátumelosztást az esetleges brit európai 
parlamenti választások nem fogják érinteni. Ahogy alelnök úr is utalt rá, 753-ról 705-
re csökken az európai parlamenti képviselők száma a következő uniós, a 2019-2024-es 
jogalkotási ciklusban. A 73 brit mandátumból 27 a szerződésekben rögzített degresszív 
arányosság érvényesítése érdekében kiosztásra került a tagállamok között, 46-ot pedig 
úgymond bevont az Unió, amely azért is nagyon fontos, mert ennyi képviselői hely lesz 
majd elérhető az Európai Unió jövőbeli bővítése esetére. Mint azt bizonyára önök is 
tudják, a nyugat-balkáni uniós integráció a magyar kormány egyik kiemelt célkitűzése. 
Ha sor kerülne az Egyesült Királyság részvételére az európai parlamenti választásokon, 
akkor a 73 képviselő a jelenleg rögzített 705 mandátumon felül kerülne be. Azaz egy 
szó, mint száz, a 2018-as tárgyalások és kompromisszumok eredményeként 
Magyarország megtarthatta a 21 képviselői helyét az Európai Parlamentben, és ez nem 
változik akár részt vesz az Egyesült Királyság az európai parlamenti választásokon 
május 23-a és 26-a között, akár nem.  

Végül csak egy megjegyzés, ha megengedik: a nagykövet úr utalt rá, és szeretném 
ezúton is ismét és erről az oldalról is megerősíteni, hogy a magyar kormány egyik 
legfontosabb célkitűzése is a lehető legszorosabb kapcsolat kialakítása az Egyesült 
Királysággal a kilépést követően. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Hozzászólását angol nyelven kezdi.) Köszönöm szépen. Köszönjük 

szépen, nagykövet úr, igazgató úr. Nagyon remélem, hogy a jövőben ezt a kérdést, a 
brexit kérdését tudjuk tárgyalni majd a bizottságban! Szeretnénk látni, hogyan 
fejeződik be ez a történet. 

Az ülés berekesztése 

(Hozzászólását magyar nyelven folytatja.) Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő ülésre holnap, április 2-án, kedden a 66-os teremben kerül sor, 8 óra 30 
perckor, egy kicsit később, mint ma kezdtük. Az egyetlen napirendi pont az európai 
szemeszter. Bízom képviselőtársaim jelenlétében a holnapi napon is! Köszönöm szépen 
a megjelenést, a bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc) 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  
 


