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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen akciótervvel készül a kormány a megállapodás 
nélküli Brexit lehetőségére?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Egyre nagyobb esély látszik a rendezetlen, megállapodás nélküli, „hard” Brexitre. A legrosszabb
forgatókönyv  esetén  már  2019.  március  30-án  az  Egyesült  Királyság  harmadik  országgá  válik
kilépési megállapodás nélkül. Vagyis az Unió egyik jogszabálya sem lenne többé alkalmazható az
Egyesült Királyságra – és nem lépne életbe semmiféle átmeneti szabályozás sem.

Ennek egyik nagyon fontos  és  sokakat  érintő következménye lenne,  hogy alapesetben a  Nagy-
Britanniában  dolgozó  magyarokra  hirtelen  olyan  jogszabályok  vonatkoznának,  mintha  EU-n
kívülről jöttek volna munkát vállalni – amennyiben a britek a kilépés időpontjáig nem fogadnak
olyan törvényt, amely ezt megakadályozza. Többszázezer magyar sorsát érinti mindez. Hasonló a
helyzet a Magyarországon dolgozók britekkel, akik persze sokkal szerényebb számban vannak jelen
nálunk, mint a magyarok a briteknél – ők is hirtelen az EU-n kívülről jöttek helyzetében találnák
magukat, ha addig a magyar Országgyűlés ezt nem gátolja meg jogszabállyal. Nyilvánvaló, hogy a
magyar  kormánynak  segítenie  kell  minden diplomáciai  eszközzel,  hogy a  több százezer  Nagy-
Britanniában dolgozó magyar helyzetét a brit kormány ne lehetetlenítse el. A magyar kormánynak
ezzel a kérdéssel sürgősen foglalkoznia kellene.

Mindezen  túl  is  vannak  olyan  azonnal  hatásai  a  Brexitnek,  amelyekre  a  magyar  kormánynak
reagálnia kellene, legyen az megállapodással történő vagy megállapodás nélküli. Látni kell, hogy
számos európai ország kormánya már akciótervet fogadott el a megállapodás nélküli Brexit esetére.
Készülnek  a  megnövekedett  vámköteles  áruforgalomra.  Kormányzati  weboldalakat  építenek,
amelyek tájékoztatják a polgárokat és a vállalkozásokat is, mit jelent számukra a hard Brexit (vagy
a megállapodással történő Brexit,  Ausztria például mindkét variációra készít tartalmakat). Egyes



országok  a  náluk  élő  brit  polgárok  jogaival  kapcsolatos  intézkedéseket  terveznek,  a  lengyelek
például „Brexit-kártyát” adnának a megállapodás nélküli Brexit után a náluk élő briteknek.

A magyar kormány sem dughatja homokba a fejét. Nem kerülhető el, hogy szembenézzünk időről
időre a valós problémákkal. Milyen akciótervvel készül a magyar kormány a megállapodás nélküli
Brexit lehetőségére?

Tisztelettel,

Tordai Bence (Párbeszéd)

1


