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TÉMAVEZETŐI AJÁNLÁS 

 

dr. Kiss Lilla Nóra: Az Európai Unióból való kilépés jogi kérdései 

című 

PhD-értekezéséhez 

 

Dr. Kiss Lilla Nórát egyetemi hallgató kora óta ismerem, mondhatom tehát rá, 

hogy tanítványom, az elmúlt évek – részben közös – munkája nyomán már 

kollégaként is tekintek rá. Kezdettől fogva kitűnt a hallgatók közül a 

szorgalmával, tehetségével és az európai integráció tudományos igényű 

kutatása iránti érdeklődésével. Ennek bizonyítéka egyebek mellett a mára 

kiterjedt szakirodalmi tevékenysége, amely a publikációk számát és azok 

minőségét is tekintve, már most jelentősen meghaladja a doktori fokozat 

megszerzéséhez szükséges mértéket. A hazai és nemzetközi konferenciákon 

való rendszeres és aktív részvétele, külföldi ösztöndíjai szintén hozzájárultak a 

kutatói attitűdje kibontakozásához. Őszintén kívánom, hogy ezeket a kutatói 

tulajdonságot Dr. Kiss Lilla Nóra a további tudományos pályája során is őrizze 

meg. 

 

*** 

 

Az európai integráció elmúlt, immár hét évtizedes története igazi aranykor a 

kontinensünk évezredes történelmében. Megteremtette és mai napig alapját 

képezi a benne résztvevő tagállamok közötti szilárd, a korábbi évszázadok 

során elképzelhetetlen békés együttműködésnek. Függetlenül attól, hogy ki 

mit gondol, és hogyan vélekedik a napjaink Európai Unióját érintő 

kihívásokról, és az arra adott uniós és tagállami szintű válaszoktól, abban nem 

lehet vita a felelős kormányok között, hogy ennek az együttműködésnek nincs 

érdemi alternatívája. Lehet persze vitatkozni a tagállamok és az EU közötti 

hatáskörök megosztásáról, az egyes uniós intézmények működésének 

hatékonyságáról, a közös költségvetés méretéről és felhasználásáról, az 
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Európai Bíróság ítéleteinek helyességéről, de arról nem, hogy ha az európai 

integráció kudarcot vallana, akkor az európai országok képtelenek lennének 

helytállni a globális gazdasági és világpolitikai versenyben. Bármilyen furcsán 

is hangozzék, de az integráció kudarca jelentené a legnagyobb fenyegetést az 

európai nemzetállamokra, amelyek külön-külön biztos kudarcra lennének 

ítélve a népességükben és gazdasági súlyukat tekintve is egyre gyorsabban 

növekvő, gazdaságilag meglehetősen agresszívan terjeszkedő globális 

versenytársakkal és nagyhatalmi szereplőkkel szemben. Arról nem is szólva, 

hogy az integráció, a közös intézmény- és jogrendszer hiányában a felnövekvő 

új generációknak ismét szembe kellene nézniük a fegyveres konfliktusok és 

háborúk napjainkra már csak a történelemkönyvekből ismert borzalmainak 

kockázatával. 

 

*** 

 

Az Európai Unió történetében még soha nem fordult elő az, hogy egy tagállam 

elhagyta volna ezt a szoros gazdasági, politikai és egyben jogközösséget. Mint 

ismeretes, egy uniós tagállam kilépésének elsődleges jogi kereteit a Lisszaboni 

Szerződés fektette le. Majd a Brexitnek nevezett, napjainkra lassan 

áttekinthetetlenül bonyolulttá és követhetetlenné vált folyamat adott aktualitást 

a témának és tudományos vizsgálatának. A tagállami kilépés uniós szabályai 

és annak gyakorlati alkalmazása a jogalkalmazókat, a politikusokat, és a 

jogtudomány képviselőit is jelentős kihívások elé állította. Dr. Kiss Lilla Nóra 

értekezésének célja, hogy megvizsgálja az Európai Unióból való tagállami 

kilépés egyes uniós jogi vonatkozású kérdéseit. A szerző a Brexitre a kilépési 

eljárás apropójaként tekint. Az értekezés a magyar nyelvű integrációs 

szakirodalomban abszolút újszerű és vitathatatlanul aktuális, mivel eddig még 

nem született olyan mű, amely átfogóan foglalkozna az EU-ból való kilépés 

jogi vonatkozású elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A téma aktualitásával 

azonban egyenesen arányos annak komplexitása. A téma egyaránt vizsgálható 

az integrációelmélet, a közgazdaságtan, a politikatudomány és nem utolsó 
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sorban a jogtudomány művelői számára. A jogtudományi szempontú elemzés 

már önmagában is hatalmas vállalkozás, amit különösen megnehezített az a 

tény, hogy a választott kutatási téma a „mozgó célpontra történő lövés” tipikus 

esete. A szerző ennek ellenére logikusan és kellő indokolással szűkítette le 

ebből a hatalmas anyagból a tudományos kutatásának szűkebb tárgyát képező 

területeket. Az értekezés három részre oszlik. Az első részben a szerző 

áttekinti és elemzi a tagállami kilépés integrációelméleti és történeti alapjait, 

amelyek elengedhetetlenül fontosak a kutatás fókuszának megalapozásához. A 

dolgozat második része a tagállami kilépés uniós jogi szabályozásának 

elméletét és eddig gyakorlatát dolgozza fel a teljességre törekvő alapossággal. 

Az EUSz. 50. cikkének szabályozási hibái, hiányosságai, valamint az Európai 

Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlata magas szintű bemutatását és 

elemzését olvashatjuk itt. A mű harmadik része a tagállami kilépést követően 

felmerülő egyes jogi kérdések vizsgálatával foglalkozik, különös tekintettel az 

uniós polgárságot érintő kihívásokkal, valamint az EU és a kilépő tagállam 

közötti jövőbeli együttműködés lehetséges formáival. 

 

*** 

 

2019 nyarán, három évvel a brit kilépésről rendezett népszavazást követően a 

kilépési folyamat totális kudarc. Nem az EU és a maradó tagállamok számára 

az, hanem a kilépés mellett döntő nemzetállam, annak kormánya, ellenzéke, 

gazdasága és lakossága számára. Három év alatt mindössze egy olyan kilépési 

szerződés született meg, amely jó eséllyel soha nem lép majd hatályba, és ha 

ez valami csoda folytán mégis megtörténne, az is lényegében csak időhúzás 

lenne, a kvázi tagság 2020 végéig történő fenntartásával. Az igazán kemény 

kérdésekről, a jövőbeli együttműködés irányairól még a tárgyalások sem 

kezdődtek meg. Ezek előrevetítik azt, hogy a téma még sok éven át újszerű 

kutatási terület lesz az ez iránt fogékony szakemberek számára.  
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Összegzésképpen megállapítható, hogy dr. Kiss Lilla Nóra színvonalas – a 

formai és tartalmi követelmények maximális szem előtt tartásával megírt – 

dolgozata minden tekintetben megfelel egy PhD-értekezéssel szemben 

támasztott követelményeknek, ezért a munka jövőbeli monografikus 

megjelentetését, a szerző részére pedig a PhD fokozat odaítélését 

messzemenően támogatom és ajánlom. A dolgozatot pedig jó szívvel ajánlom 

a Tisztelt Olvasó figyelmébe. 

 

 

Miskolc, 2019. szeptember 15. 

 

 

Dr. habil Angyal Zoltán 

intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, témavezető 
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BEVEZETÉS 

1. Az értekezés célja, tárgya és szerkezeti felépítése  

 

Az értekezésem célja, hogy megvizsgáljam az Európai Unióból (a 

továbbiakban: EU, Unió) való tagállami kilépés egyes uniós jogi vonatkozású 

kérdéseit. Ez alatt értem egyrészt – általános és elméleti jelleggel – az európai 

integrációs folyamat alakulását, másrészt az EUMSz. 50. cikkének 

elemzésével különösen a kilépés anyagi jogi és eljárási kérdéseit, a kilépési 

szerződés jogi természetét, a kilépést követő átmeneti időszak jogi 

természetét, valamint az ezekhez szervesen kapcsolódó egyes gyakorlati 

kérdéseket, például az uniós polgárság sorsának alakulását. Kiemelkedően 

fontosnak tartottam az uniós polgárság fogalmi kérdéseit megvizsgálni a brit 

tagállami kilépés (a továbbiakban: Brexit) tükrében, és de lege ferenda 

javaslatokat megfogalmazni az állampolgársági szabályok minimális 

összehangolását illetően – tekintettel a Brexit okozta rendkívüli helyzetre. 

Ezek adják az értekezés tárgyát. 

A keretek meghatározásakor fontosnak tartom azt is rögzíteni, hogy az 

értekezés kizárólag az uniós jog területére fókuszál, nem célja a kilépéssel 

bekövetkező brit jogi változások vizsgálata, sem pedig az aktuálpolitikai 

folyamatok nyomonkövetése, dokumentációja. A dolgozatom célja tehát a 

kilépési folyamat bemutatása a fentebb megnevezett főbb kérdések jogi 

szempontú elemzésével. A Brexitre a kilépési eljárás apropójaként tekintek, 

ennek megfelelően, a dolgozat tudatosan tart távolságot az aktuálpolitikai 

helyzettől, és csak az elemzéshez feltétlenül szükséges mértékig támaszkodik 

a kézirat lezárásakor is folyamatosan változó eseményekre. Ennek oka 

egyrészt az, hogy a doktori értekezésemben nem a brit kilépés leíró elemzését 

tartottam célomnak, másrészt az, hogy a Brexit önmagában egy folyamatosan 

„mozgó célpont”, melynek tudományos szempontú vizsgálata számos elméleti 

és gyakorlati nehézségbe ütközik. Gondolok itt többek között arra, hogy 

például 2018 őszén hónapokon keresztül napi szinten változott a politikai 

álláspont a tekintetben, hogy lesz-e egyáltalán kilépési szerződés, s ha igen, 
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milyen tartalommal. Ezért az EU és az UK (a továbbiakban: UK1) közötti 

kilépési szerződés kézirat lezárásakor elérhető változatát használtam 

forrásként, de mély elemzésére – annak bizonytalan jövője okán − nem 

vállalkoztam. Mindezekből kifolyólag úgy döntöttem, hogy a dolgozat 

bizonyos fejezeteiben a biztosnak tekinthető tényezőket használom, de a 

bizonytalannak tekinthető tényezőket, szempontokat figyelmen kívül hagyom, 

maximum említés szintjén rögzítem az értekezés keretei között.  

Az értekezés tartalmi kereteihez kapcsolódóan fontosnak tartom azt is 

rögzíteni, hogy – habár az egyes kérdések bemutatásakor tudatosan tartok 

távolságot az aktuálpolitikától – bizonyos jogi kérdések elemzése megkívánja 

a vonatkozó politikai témakörök vizsgálatát is. Főleg, hogy jelenlegi állás 

szerint nem a jogi vagy a gazdasági kérdések állják útját a Brexitnek, hanem 

az ír-észak-ír határ problematikája, amely alapvetően politikai kérdés. Ahogy 

az UK kilépése nem képzelhető el az ír probléma rendezése nélkül, ugyanígy 

nehezen lenne elképzelhető pl. Románia vagy Szlovákia kilépése úgy, hogy 

milliónyi magyar maradhatna uniós polgári jogállás nélkül, és hosszabb távon 

ezért elsődlegesen magyar érdek is, a nyugat-balkáni államok integrációja. 

Még akár az is lehet, hogy a boszniai és a koszovói konfliktusok is végső 

soron az Unióhoz való csatlakozással, és a fizikai határok végleges 

eltörlésével csillapodnak majd le. Ilyen esetekben – és az észak-ír helyzet is 

ilyen – a kilépés nemcsak egy adott tagállam izolált távozását jelenti, hanem 

egy olyan politikai status quo felrúgását is, aminek a fennállását éppen a 

kérdéses tagállam uniós tagsága garantálja (garantálta). 

Fő célkitűzésem az általam különösen fontosnak vélt jogi aspektusok 

elemzése, és ezekhez kapcsolódó de lege ferenda javaslatok megfogalmazása 

volt. Így a dolgozatban hangsúlyt kapott a kilépési folyamatot megelőző 

társadalmi folyamatok vizsgálata, lényegében az integrációs paradigma és a 

kilépés kapcsolata, ezt követően a kilépési klauzula – tehát az EUSz. 50. cikk 

– elemzése, az uniós polgári jogálláshoz kapcsolódó álláspontom kifejtése.  

                                                           
1 Az angol elnevezés (United Kingdom) rövidítését (UK) használom az Európai Közösség (EK) 

rövidítésétől való megkülönböztetés érdekében.  
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Ennek megfelelően az értekezés szerkezetileg három nagy egységre 

tagolódik, mely egységek a tagállami kilépés időbeliségéhez kapcsolódnak 

logikailag, ezzel mintegy időrendbe is helyezve a kilépési eljárás egyes 

gyakorlati és jogi kérdéseit. Az első szerkezeti egység a Brexit előtti időkre 

utalva „Az EU-ból való kilépés integrációelméleti és történeti alapjai, 

értékelése” fejezetcímet viseli. Ebben a részben az integrációs folyamatok 

fejlődésére és alakulására, az euroszkepticizmus térnyerésére, majd ezekből 

következően a Brexitre térek ki. Az első részben – miután bemutattam az 

integráció fejlődési tendenciáit és egyik kedvezőtlen következményét, a 

Brexitet − megvizsgálom a brit kilépés hatását az integrációs tendenciákra. 

Tehát az első rész a Brexit és az integrációs paradigma és annak változása 

közti kölcsönhatást tárja fel.  

Egy rövidebb fejezetet szenteltem az uniós (közösségi) kilépési klauzula 

bevezetése előtti, épp ezért csak a nemzetközi jog szabályai szerint 

lebonyolított – általam kvázi-tagállami kilépésnek nevezett − esetre, konkrétan 

Grönland Európai Közösségekből (a továbbiakban: EK) történő kilépésére. 

Mivel Grönland csupán Dánia jogán volt tagja az EK-nak, ezért nevezem 

kilépését kvázi-tagállami kilépésnek. Lényegében ez az esemény a közösségi 

jog területi hatályának csökkenéseként – e képpen belső jogi helyzetként − 

volt értékelhető, habár maga a közösségi jog nem szabályozta a kilépés 

kérdését. E tekintetben kakukktojásnak tűnhet a fejezet beiktatása, mégis úgy 

vélem, hogy a kilépés kérdésének vizsgálatakor megkerülhetetlen Grönland 

kilépésének bemutatása, mert egyfelől a tagállami kilépés előzményeként 

értékelhető, másrészt pedig lehetővé teszi a nemzetközi jog szerinti kilépési 

eljárás, valamint a közösségi/uniós jog szerinti eljárás összehasonlítását. 

Végül, az első rész záró fejezetében az integrációs projekt értékelését tűztem 

ki célul, különösen a Brexit fényében. Tehát azt vizsgálom, hogy a brit kilépés 

milyen folyamatokat indíthat meg az európai integráció fejlődését, további 

alakulását illetően.  

A második rész „A tagállami kilépés szabályozása az uniós jogban és a 

gyakorlatban” címet kapta, hiszen ez a kilépés anyagi jogának és eljárási 
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kérdéseinek az elemzését tartalmazza, melyek aktuális, és részben még a 

kézirat lezárásakor2 is nyitott kérdések. Itt több aktualitást is beépítek az 

értekezésbe, hiszen a teljesség igényével ezek említése nélkül nem vizsgálható 

maga a folyamat, legfeljebb az 50. cikk elemzését lehetett volna elvégezni. Ez 

a rész két nagyobb fejezetre tagolódik. Az első a kilépéshez való jog 

vizsgálata – ez maga az EUSz. 50. cikk részletes és teljességre törekvő 

elemzése. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kézirat bizonyos 

fejezeteinek készítésekor (2018 őszén) több Brexitet érintő ügy is volt az 

Európai Bíróság (a továbbiakban: EuB, Bíróság) előtt, melyekben a 

műhelyvitára szánt kézirat lezárásának idejére (2019 tavasz) ítélet született. Az 

ügyek kapcsán korábban kifejtett saját jogi álláspontom mellett – az azokat 

alátámasztó bírósági ítéleteket is elemeztem, beépítettem az értekezésbe. 

Lényegesnek tartottam a kilépési klauzulához kapcsolódó joghézagok és 

pontatlanságok vizsgálatát – melyek, különösen a kutatásaim kezdetén nyitott 

kérdésekként jelentek meg. Ezek közé tartozik (tartozott) többek között a 

kilépési nyilatkozat visszavonhatósága3 vagy visszavonhatatlan jellege, a 

kilépési szerződés kötelező vagy opcionális4 volta, az ipso iure tagállami 

jogviszony-megszűnés kérdése, a szándék és a döntés kifejezések egyidejű és 

zavaró használata, a szuverén tagállam alkotmányos követelményekkel 

összhangban való döntéshozatala, stb. Ezeket illetően saját álláspontomat, 

valamint de lege ferenda javaslataimat is megfogalmaztam az értekezésben.  

E részben kapott helyet a kilépési szerződés jogi természetének vizsgálata 

és a rendelkezésre álló kilépési szerződéstervezet felépítésének és tartalmi 

elemeinek rövid bemutatása. A jogi természet alatt a szerződés vegyes, 

                                                           
2 A kézirat első változatát 2018. október 31-én zártam le, azonban a felgyorsult eseményeket nem 

lehetett figyelmen kívül hagyni a jogi alapokon nyugvó elemzés készítésekor. Ezért – megvárva az 

álláspontomat alátámasztó EuB ítéleteket és beépítve azokat az értekezés fejezeteibe, valamint 

megvárva a kilépési megállapodásról történő márciusi brit szavazásokat – a műhelyvitára benyújtott 

kézirat lezárása 2019. május 1-je volt, majd a munkahelyi vitán kapott észrevételek és pontosításra 

irányuló javaslatok beiktatása után a kéziratot 2019. szeptember 15-én zártam le. A dolgozatban 

szereplő információk az akkor hatályos állapotot rögzítik.  
3 Mely a kutatások kezdete óta tisztázott kérdés, a disszertációban vizsgált C-621/18. sz., Wightman-

ügy ítélete szerint – előzetes feltételezésemmel egyezően – visszavonható. 
4 E tekintetben az EUSz. 50. cikk grammatikai értelmezése lehetőségként fogalmazza meg a kilépési 

szerződés megkötését, mely álláspontom szerint annak teleologikus értelmezése szerint csak 

kötelezőként fogadható el. A dilemmáról lásd a vonatkozó fejezetet. 
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nemzetközi és uniós jogi elemeket egyaránt hordozó jellegét értem. Tény, 

hogy egy uniós tagállam és az Unió közti megállapodás uniós jogi 

dokumentum kell(ene) hogy legyen, azonban tekintettel arra, hogy egy 

kilépési eljárásban érintett állam és az EU közti megállapodásról van szó, ez 

korántsem egyértelmű. A következmények pedig a szerződés értelmezésére 

jogosult és a vitás kérdések esetén joghatósággal bíró intézmény 

megnevezésekor lehetnek relevánsak. E körben – elhatárolva a kilépési 

szerződéstől – említem meg a kilépést követő jövőbeli együttműködésre 

vonatkozó megállapodást, de ezen dokumentum már vélhetően egy tisztán 

nemzetközi jog keretei között megkötött szerződés lehet. Az együttműködési 

formára vonatkozó fejtegetések a harmadik részben kerülnek kifejtésre, 

tekintettel arra, hogy ezt a szerkezeti egységek időbeliséghez kötése végett 

leginkább a harmadik, „A tagállami kilépést követően felmerülő egyes jogi 

kérdések” c. részbe éreztem beilleszthetőnek.  

A harmadik részben, az átmeneti időszak egyes kérdéseinek vizsgálatát 

követően a gyakorlatban leginkább tetten érhető és általam legfontosabbnak 

tartott problémát, az uniós polgárság helyzetét és a jogintézmény tagállami 

kilépés esetén bekövetkező lehetséges változásait kísérlem meg bemutatni. A 

brit kilépés kérdése már elméletben is számos rendkívüli helyzetet vetett fel. 

Az, hogy az uniós polgári jogállás szerzett jogként alanyi jogi jellegű jogokat 

biztosít a tagállamok állampolgárainak, felveti azt a kérdést, hogy mi van 

akkor, ha a jogállás alapját adó tagállami jogviszony szűnik meg. Elvehető-e, 

elveszíthető-e ilyen módon az uniós polgári jogállás? Vagy annak bizonyos 

részjogosítványai elveszíthetőek, míg mások nem? A Brexit egyik pozitív 

hozadéka, hogy ráirányította az uniós jogalkotók és egyben a tagállamok 

figyelmét is a szabályozandó kérdésekre. Habár az uniós polgárság témaköre a 

Brexittől függetlenül is kiemelt jelentőségű, annak szabályozása – tekintettel a 

tagállamok szuverenitására és állampolgársági szabályaik meghatározásához 

fűződő jogaikra – kétségtelenül tagállami hatáskör. Ebben a rendkívül 

érzékeny kérdésben kíséreltem meg megfogalmazni a Brexit egyik üzenetét, 

az állampolgársági szabályok minimális összehangolásához fűződő közös, 
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valamennyi tagállamot érintő érdeket és mindehhez kapcsolódóan de lege 

ferenda javaslataimat. Ezen javaslatok megfogalmazásakor az uniós polgárok 

közös érdekeit – és nem a tagállamok nemzeti politikai törekvéseit − vettem 

alapul, mert úgy gondolom, hogy a jogtudomány egyik fő hivatása, hogy a 

társadalmat szolgálja, életünket teljesebbé és biztonságosabbá tegye. A Brexit 

és más hasonló események lehetőséget biztosítanak arra, hogy a jogalkotó és a 

jogtudomány képviselői konzultáljanak a jogi fejlesztéseket illetően, hogy az 

teljesíthesse hivatását, hiszen – ahogy a brit példán is látszik – egy tagállami 

jogviszony és ahhoz kapcsolódó minden extra előny kilépés általi megszűnése 

nem orvosolható az in integrum restitutio által. Véleményem szerint nem lehet 

több évtizedes uniós tagállamként eltöltött időt meg nem történtté tenni és a 

tagállami szuverenitás, a szubszidiaritás és hasonló – alkotmányos − értékek 

és elvek bástyája mögül struccpolitikát folytatni. Talán ez a humánus 

szemlélet érezhető a kilépési szerződés tervezetből is – melyet a britek a 

kézirat lezárásakor még nem ratifikáltak. A dolgozatban javasolt, 

állampolgársági szabályok összehangolására vonatkozó elképzelés univerzális 

– ám kétségkívül tagállami szuverenitást érzékenyen érintő − megoldást 

nyújtana. 

Az értekezés harmadik szerkezeti egysége – ahogy fentebb már utaltam erre 

– „A tagállami kilépést követően felmerülő egyes jogi kérdések”címet kapta. 

A szerkezeti egységeket időbeli szempontok alapján rendeztem sorba, e miatt 

a záró részbe került a brit kilépést (vagy más tagállami kilépést) követő 

átmeneti időszak jogi természetének vizsgálata – itt különösen az 

együttműködés kereteinek meghatározása, a felmerülő jogi kérdések és viták 

rendezése. Ez utóbbi alatt értem például azt, hogy jogviták eldöntésekor mely 

intézménynek van (lesz, lehet) joghatósága. Kérdéses lehet továbbá, hogy 

időben meddig tart az átmeneti időszak; milyen pozícióban és kapcsolatban 

állnak a felek egymással; vagy például hogy kiket értünk majd felek alatt (az 

EU és a UK vagy a tagállamok és a UK?); stb. A harmadik részre jellemző, 

hogy e körben volt a legnehezebb az aktualitásoktól elvonatkoztatni. Az 

aktualitások pedig szükségszerűen változnak, mely több helyen feltételezést 
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tett csupán lehetővé. A kilépést követő átmeneti időszak kereteit a kilépési 

szerződés kell, hogy rögzítse.5 Ellentmondásos az a helyzet, miszerint az 

átmeneti időszak szükségképpeni velejárója egy tagállam kilépésének (az új, 

bármiféle kapcsolat kezdetéig), míg a kilépési szerződés elvileg nem kötelező 

eleme az eljárásnak. Természetesen a kilépési szerződés kötelező elemként 

való kezelése (melyre a második részben térek ki) az EUSz. 50. cikk 

grammatikai és teleologikus értelmezésének eredményétől függően eltérhet. A 

kilépési szerződés (ha van), akkor tartalma (kilépésben érintett) 

tagállamonként eltérő lehet. Ezért igyekeztem általános jelleggel rögzíteni 

azokat a kérdéseket, melyek az átmeneti időszakot valamennyi tagállam 

esetleges kilépése esetén jellemzik és meghatározzák. A harmadik rész 

harmadik fejezete a kilépett tagállam és az Európai Unió közti új 

együttműködési forma potenciális eseteit mutatja be, a jelenleg más 

államokkal fennálló mechanizmusokon keresztül. Egészen pontosan azokat a 

modelleket mutatja be röviden a fejezet, melyek jelenleg meghatározzák a 

nem uniós, de EU-val gazdasági kapcsolatban álló államok együttműködését. 

Erre a teljesség igénye végett tértem ki, hiszen ahhoz a kérdéskörhöz 

szervesen hozzátartozik a jövőbeli együttműködés mikéntje, vagy az erre már 

működő modellek bemutatása. Bár fontosnak tartom azt is rögzíteni, hogy a 

kézirat lezárásakor nem állnak rendelkezésre6 biztos információk a jövőt 

illetően, sőt még az sem biztos, hogy a brit kilépés ténylegesen7 megtörténik. 

Ezért ezen fejezet inkább jellemezhető egy deskriptív jellegű összefoglalóként 

az egyes – más államokkal már jól működő − lehetőségekről, mint tényleges 

javaslatként a brit-EU együttműködési formát illetően. Álláspontom szerint a 

jelenlegi, azaz tagállami kapcsolat a legmegfelelőbb brit-EU együttműködési 
                                                           
5 Vannak ezzel ellentmondó álláspontok is, jómagam – a későbbiekben kifejtettek szerint – továbbra is 

úgy gondolom, hogy a kilépési szerződés kötelező eleme a kilépési eljárásnak jogszerű eljárási 

keretek között. Amennyiben hard Brexitre – tehát rendezetlen kilépésre – kerülne mégis sor, akkor is 

rendelkezni kell a kilépéstől az új együttműködésig (vagy ennek hiányában a teljes elszakadásig) 

tartó időszak kereteiről. Bárhogy is történik meg a kilépés, kell, hogy egy átmeneti időszak kövesse.  
6 A „Politikai nyilatkozat, amely meghatározza a jövőbeli kapcsolatok keretét az Európai Unió és az 

Egyesült Királyság között” elnevezésű, 2018. november 22-én az Európai Unió Tanácsa által kiadott 

politikai jellegű dokumentumot kivéve. Az Európai Unió Tanácsa: Politikai nyilatkozat, amely 

meghatározza a jövőbeli kapcsolatok keretét az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, 2018. 

nov. 22., BXT 111 CO EUR-PREP 54. 
7 Ehhez kapcsolódóan is kifejtem álláspontom az értekezés vonatkozó fejezetében. 
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forma, ezért – szerzőként – bízom benne, hogy e forma fennmarad a jövőben 

is – például a kilépési nyilatkozat visszavonásának köszönhetően.  

Mindemellett úgy vélem, hogy a Brexit – amellett, hogy sajnálatos esemény 

az EU és az UK történetében – esélyt is jelent. Lehetőséget a reformokra, az 

integráció újraértelmezésére, a keretek ismételt felállítására, egyfajta 

újratervezésre. A dolgozat céljai közt szerepel, hogy a hazai és nemzetközi 

szakirodalomban hiánypótló szerepet töltsön be, mely a tagállami kilépés 

mindeddig példanélküli helyzetének jogi aspektusait rendszerben vizsgálja, és 

elméleti megalapozással mutatja be a kilépési eljárás időbelisége mentén.  

Hipotézisem az,  hogy a Brexit mint az EU-ból való kilépés konkrét példája 

alapvetően meg fogja határozni az EU-ból történő kilépés anyagi és eljárási 

kérdéseit attól függően, hogy milyen precedenst teremtenek a Brexit esetében 

érvényesített, s ezidáig csak keretjelleggel rögzített 50. cikkbeli szabályok 

gyakorlati alkalmazásai.8 A hipotézisem második felében azt kívánom 

igazolni, hogy a Brexit mint  a tagállami kilépés aktuális formája miért nyújt 

szükségszerűen lehetőséget arra, hogy  az EU tagállamai újraértelemezzék a 

korábbi és további együttműködésük kereteit és bizonyos 

jogintézményeiket. Erre jó példa lehet az értekezésben önálló fejezetet 

képviselő uniós polgárság tárgyköre. A reformok nem kerülhetik el az EUSz. 

vonatkozó rendelkezéseit sem. 

Hipotézisem továbbá, hogy a Brexit nemcsak egy bonyolult eljárás 

kiszámíthatatlan következményekkel bíró eredője, hanem az EU jövőbeli 

tendenciáit is jelentősen befolyásoló tényező. A Brexit menedzselése 

kihatással bír az európai integráció jövőbeli tendenciáira, épp ezért 

elengedhetetlen − a helyzethez képes való − legoptimálisabb kezelése. Itt 

szeretném megismételni korábban rögzített álláspontom, miszerint az EU és a 

UK kapcsolatát illetően a legjobb együttműködésnek a jelenlegi − tagállami 

keretek között folyó − modellt tartom, ezért minden más − harmadik 

országként való − társulási formát távolságtartással kezelek. 

                                                           
8 Ahogy történt ez az EUSz. 49. cikke − a csatlakozási klauzula − esetében is. 
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek  

 

Az értekezés elkészítése során alkalmazott kutatási módszerek bemutatását 

megelőzően fontosnak tartom röviden megemlíteni a felhasznált források 

körét. A disszertáció elkészítése során primer forrásként elsődlegesen a 

témakör szempontjából releváns uniós jogforrások (elsődleges és másodlagos 

jogi aktusok, valamint kötelező erővel nem rendelkező dokumentumok) 

szolgáltak. Az uniós jogforrások mellett nagy hangsúlyt fektettem az Európai 

Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlatának bemutatására is, hiszen egyrészt 

a Bíróság jogértelmezése az uniós jog számos, az alapszerződésekben nem 

szereplő elvi tételét alakította ki, másrészt pedig több esetben is a Bíróság volt 

az, aki döntésével új lendületet adott az elakadni látszó integrációnak.   

A disszertáció sajátos uniós jogi megközelítése folytán a tagállamok 

jogának a vizsgálata kevésbé releváns, mindazonáltal ahol szükségesnek 

mutatkozott, röviden kitértem – elsősorban a brit – nemzeti jog elemzésére is.  

Az értekezés másik alappillérét a szekunder források alkotják. A munkám 

elkészítéséhez igyekeztem a kérdéskört tárgyaló, releváns magyar és idegen 

nyelvű jogirodalmat a lehető legszélesebb körben feldolgozni, mely a téma 

viszonylag új keletű voltára tekintettel nehézségeket okozott, hiszen 

viszonylag kevés forrás áll rendelkezésre, melynek majdnem teljessége – a 

kilépés vizsgálatát és gyakorlati apropóját adó Brexitből adódóan − angol 

nyelvű.  

E körben fontosnak tartom hazai és külföldi kutatásaim és konzultációim is 

megemlíteni, melyek nélkül – pusztán a primer és szekunder forrásokra 

támaszkodva – nem készülhetett volna el ez a dolgozat. 2017 júliusában részt 

vettem a firenzei European University Institute szervezésében megvalósult 

nyári egyetemen, melynek témája „The UK outwith the EU, the EU without 

the UK” volt. A kurzus – különösen Michael Dougan és Anthony Arnull 

professzorok előadásai − hatalmas inspirációt, új szemléletet és remek 

kiindulási alapot jelentettek a kutatás kezdetén.  
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Ezt követően lehetőségem volt Luxembourgban kutatni az Európai Bíróság 

könyvtárában, ahol a releváns szakirodalomhoz − annak mondhatni 

teljességében − hozzáfértem. A szakirodalom-gyűjtés mellett Luxembourgban 

lehetőségem volt az EuB Brexit-kabinet vezetőjével, Bradley Kierannal 

konzultálni, valamint a brit9 főtanácsnok asszony, Eleanor Sharpston is 

hasznos tanácsokkal látott el beszélgetésünk során. A luxembourgi 

kutatásomat segítették magyar kollégák is konstruktív és gyakorlatias 

javaslataikkal, különösen Dr. Asztalos Zsófia (az Európai Bíróság 

Többnyelvűségi Főigazgatóságának jogász-nyelvész munkatársa) és Lehóczki 

Balázs (Európai Bíróság, Kommunikációs Igazgatóság, sajtóreferens). 

2017 decemberében Edinburghban kutathattam, ahol az Európai Bíróság 

egykori brit bírája, Sir David Edward fogadott konzultációra, mely 

szemléletformáló beszélgetés hozzásegített a brit tagállami jogviszony 

kivételes jellemzőinek megértéséhez. Végül, de nem utolsó sorban, az 

Aberdeeni Egyetemen is folytathattam kutatást, s konzultálhattam többek 

között Paul Beaumont professzorral, a máltai származású kutatóval, Justin 

Borg Barthet-tel, valamint  Jonathan Fitchen professzorral. Külön kiemelném 

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egykori oktatójával, 

Dr. Bódig Mátyás professzorral folytatott konzultációm, akivel az Aberdeeni 

Egyetemen beszélhettem az Egyesült Királyságban uniós polgárként szerzett 

tapasztalatairól és a Brexit jog- és államelméleti megközelítéseiről. Ez utóbbi 

kutatás során a Brexithez kapcsolódó, időben azt követően felmerülő 

kérdéseket vizsgáltam, melyek a disszertáció harmadik részében kaptak helyet. 

Továbbá, rendkívül hasznosnak éreztem a Dr. Béres Béla (tag, Jogi 

Szolgálat, Európai Bizottság) tanácsait és észrevételeit a disszertációm EUSz. 

50. cikk értelmezésére vonatkozó kérdéseiről.  

Valamennyi beszélgetés rendkívül inspiráló volt számomra, hiszen olyan 

oktatókkal és gyakorlati szakemberekkel konzultálhattam, akik benne élnek a 

folyamatban lévő Brexitben, s némiképp más, eltérő szemlélettel állnak a 

                                                           
9 Mostmár nemcsak brit, hanem luxembourgi állampolgár is Sharpston főtanácsnok asszony. 
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kilépés kérdéséhez. Egy-egy kérdéssel segítettek elakadásaim alkalmával, 

vagy új szempontok megvilágításával.  

A kutatás során alkalmazott módszerek közül elsőként a 

leghangsúlyosabbnak tartott normatív és dogmatikai módszert emelem ki. A 

disszertáció főképp a tagállami kilépés jogának elsődleges jogforrási kereteit 

elemzi, valamint a releváns másodlagos jogforrások vizsgálatát célozza, amely 

során különösen lényeges volt az ezekben megjelenő jogintézmények 

normatív elemzése. A vizsgálat során – ahol szükséges volt – egyaránt igénybe 

vettem a normaszövegek nyelvtani, logikai, történeti és rendszertani 

értelmezésének módszereit is. A vonatkozó jogforrásokat ugyanakkor nem 

pusztán leíró jelleggel kívántam bemutatni, hanem az egyes jogintézmények 

kritikai, dogmatikai elemzését is célul tűztem ki.  

Az egyes tárgykörök vizsgálata során külön hangsúlyt fektettem a 

különböző szakirodalmi álláspontok bemutatására, ütköztetésére és kritikai élű 

értékelésére, valamint mindezek alapján saját álláspontom megfogalmazására. 

Másodikként a történeti módszer alkalmazását említem, ami azonban nem 

merül ki annyiban, hogy a disszertáció elején felvázolom az európai integráció 

fejlődésének egyes állomásait. Az uniós jog sajátossága ugyanis, hogy 

folyamatos, töretlen fejlődést mutat, az egyes jogintézmények bemutatása 

során ezért – meglátásom szerint − mindig különösen hangsúlyos, hogy azt 

történeti kontextusban is elhelyezzük. Ezért bár az értekezésben alapvetően a 

Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő jogi helyzetet vizsgálom, az 

egyes tárgykörök elemzése során különös figyelmet fordítottam a korábbi jogi 

szabályozás (hiányának) bemutatására és az egyes jogintézmények fejlődési 

ívének vázolására.  

Az értekezés megírása során gyakran alkalmaztam az induktív módszert, 

vagyis az esetjogi szemléletet is. Ahogy korábban említettem, az uniós jog 

fejlődésében az Európai Bíróság igen komoly szerepet játszott, számos esetben 

a bírósági joggyakorlat fogalmazott meg az uniós jog szempontjából elvi 

jelentőségű tételeket. Ezért a disszertáció több ponton is hagyatkozik az 

ítéletekre, főtanácsnoki indítványokra, tehát az Európai Bíróság vonatkozó 
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döntéseiből vonom le következtetéseimet, máshol pedig a korábban már 

kifejtett álláspontjaim támasztom alá az említett forrásokkal.   

Hangsúlyos szerepet játszik az értekezésben a fogalomelemző és 

fogalomalkotó módszer is. Kutatásom fontos célként tűzte ki a tárgykörrel 

kapcsolatos fogalmak tisztázását, mely − a téma újdonsága okán − 

meglátásom szerint szükséges. A disszertációban ezért bemutatásra kerülnek a 

témakörrel foglalkozó szerzők által használt fogalmi megközelítések, és az 

ezek közötti hasonlóságok és különbségek, amelyet követően – ahogyan már 

említettem – magam is kísérletet teszek a fogalmak meghatározására.  

Végezetül, megjelenik a disszertációban a komparatív módszer is. Ennek 

során nem az egyes tagállamok jogrendszereit vetettem össze, hanem az uniós 

és nemzetközi jogi szabályozás (kilépési klauzulák) közötti hasonlóságokat és 

különbségeket. Egy rövidebb kitekintés erejéig használva a komparatív 

módszer adta lehetőségeket, az EUSz. 50. cikkének egyes hivatalos nyelvi 

változatait is vizsgálom – az elemzéshez szükségesnek ítélt mértékben. 
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I. RÉSZ: AZ EU-BÓL VALÓ KILÉPÉS 

INTEGRÁCIÓELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI ALAPJAI, 

ÉRTÉKELÉSE 
 

Az első részben az integrációs folyamatot mutatom be a tagállami kilépés 

szempontjából vizsgálva. E részben négy fejezetben kerül sor az integrációs 

paradigma vizsgálatára a jogtudomány, a szociológia és a jogpolitika 

interdiszciplináris szempontjait is figyelembe véve és alkalmazva. Az első rész 

„Az EU-ból való kilépés integrációelméleti és történeti alapjai, értékelése” 

elnevezést kapta, tekintettel arra, hogy ez a jelenleg is folyamatban lévő 

kilépési eljárás vizsgálatát kívánja megalapozni, elhelyezve a kilépés kérdését 

az aktuális társadalmi-jogi-politikai környezetben.  

 

1. FEJEZET: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ A TAGÁLLAMI KILÉPÉS 

TÜKRÉBEN 

 

Az Európai Unió és jogelődei az európai egységesülésnek adtak és adnak 

szervezeti keretet. Ezen folyamat vizsgálható több szempontból is. Gyakori a 

kronologikus10 megközelítés, de vizsgálható például az egységesülés kizárólag 

jogi-normatív aspektusból, vagy a döntéshozatali-politikai-eljárási 

mechanizmusok11 változása szerint is, vagy akár az integrációt érintő 

fejlődések és visszaesések12 szerint is. Valamennyi megközelítés okozhat 

                                                           
10 Időrendben a szerződésekkel kiépülő egyre teljesebb integráció szerinti vizsgálat. Ezt történelmi 

szempontú vizsgálatnak is nevezhetjük. Lásd ehhez többek közt: Európai Parlament: The historical 

development of European integration, Fact sheets on the European Union, PE 618.969, elérhető: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618969/IPOL_PERI(2018)618969_EN.p

df (letöltve: 2017.06.13.); DEDMAN, Martin J.: The origins and development of the European 

Union 1945-1995: A history of European integration; Routledge, 1996, London és DEDMAN, 

Martin: The Origins & Development of the European Union 1945-2008: A History of European 

Integration; Routledge, 2009, London; GAZDAG, Ferenc: Az európai integráció története 1945-

1993, in: Az európai integráció gazdaságtana (szerk: PALÁNKAI, Tibor), Aula Kiadó, 1999, 

Budapest; és PIERSON, Paul: The Path to European Integration: A Historical Institutionalist 

Analysis, Comparative Political Studies, Vol. 29, No. 2, 1996, pp. 123–163, 

doi:10.1177/0010414096029002001. 
11 Lásd még többek között: CRAM, Laura: Policy-making in the European Union: Conceptual lenses 

and the integration process, 1997, Routledge, London. 
12 TORMA András: Adalékok az Európai Közösségek / Unió közjogtörténetéhez ═ Publicationes 

Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1., Miskolc University Press, 

2012, Miskolc. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618969/IPOL_PERI(2018)618969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/PERI/2018/618969/IPOL_PERI(2018)618969_EN.pdf
https://doi.org/10.1177/0010414096029002001
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nehézséget a vizsgálódó számára, hiszen jelentősen eltérő következtetésekre 

juthat az, aki kizárólag jogtudományi, vagy kizárólag politika-tudományi 

szempontokat tart szem előtt az integráció fejlődését tekintve. Weiler13 úgy 

fogalmazott, hogy a Közösség kezdeti, alapítási időszakát, − amelyet 1958-

1970 közé helyezett − jellemzi, hogy a jogász társadalom a „szövetségi-típusú 

struktúra alkotmányos kereteinek létrehozását”14 célozta. Ezzel szemben a 

politika-tudomány ellentétes15 fejlődési folyamatokat realizált a 

kormányköziség, az ún. intergovernmentalizmus, és a szupranacionalizmus 

között, Heathcote16 pedig egyenesen a szupranacionalista szemlélet „végéről” 

értekezett. E disszertáció keretén belül nem kívánom bemutatni sem a 

meglévő integrációs-elméleteket, sem új elmélet kidolgozására nem teszek 

kísérletet. Célom az, hogy a tagállami kilépés közjogi vonatkozású 

kérdéseinek vizsgálatát megalapozzam az első részben egy rövid felvezetéssel, 

mely a kilépés kérdésének uniós szabályozásában, valamint a szabály 

alkalmazásában megmutatkozó paradigma-váltást szemlélteti.  

 Az integráció17 újkori fejlődésének meghatározó tényezőjeként tekintek az 

EU-ból történő kilépéshez való jog intézményesítésére. Az értekezésem első 

részében azt a kapcsolatot vizsgálom, ami a tagállami kilépéshez való jog 

jogszabályban történő megjelenése és az integrációs folyamat között található. 

Ezen okból kifolyólag kizárólag jogtudományi szempontból vizsgálom az 

integráció fejlődési tendenciáit18 és e tekintetben relevánsnak tartott 

eseményeit és mechanizmusait.  

                                                           
13 WEILER, J.H.H.: The Transformation of Europe, Yale Law Journal, Vol. 100:2403, 1991, p. 2410.  
14 STEIN, Eric-HENKIN, Louis: Towards a European Foreign Policy? The European Foreign Affairs 

System from the Perspective of the United States Constitution, in: 1:3 Integration through Law 63, 

1986, pp. 3-82. 
15 WEILER, J.H.H.: The Transformation of Europe, i.m. p. 2410. 
16 HEATHCOTE, Nina: The Crisis of European Supranationality, Journal of Common Market 

Studies, Vol. 5, Issue 2, 1966, p. 140, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1966.tb01142.x    
17 Az integráció-elméletről és a fogalom tartalmairól, újra gondolásáról lásd többek között: 

PALÁNKAI, Tibor: Javaslat az integrációelmélet újragondolására, Európai Tükör, 2017/1. sz., 

2017, elérhető: https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-

hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf   
18 A témához lásd még többek között Weiler, J.H.H.-BEGG, Iain; PETERSON, John (szerk.): 

Integration in an Expanding European Union: Reassessing the Fundamentals, Journal of Common 

Market Studies, 7. kötet, Wiley, 2003; és PARSONS, Craig: A Certain Idea of Europe, Cornell 

University Press, 2003, pp. 1-117. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1966.tb01142.x
https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf
https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf
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Weiler 1991-ben19 Európa transzformációjáról írt, mely szerint az 

integrációs folyamat − Hirschman20 kategóriáit alapul véve – három fő 

szakaszra osztható. Az első, alapítási szakaszt 1958-1970 között az egyensúlyi 

állapot megteremtése érdekében tett lépések alkották, amelyek egyebek 

mellett a következők: a jogrendszer alkotmányosítása; jogelvek kidolgozása – 

mint pl. a közösségi jog elsőbbségének elve, a közvetlen hatály elve; emberi 

jogok védelme; a bírósági felülvizsgálat kereteinek kidolgozása – mind 

közösségi, mind nemzeti szinten. A második szakasz 1973-tól az 1980-as évek 

közepéig tartott, mely periódusban a joghatósági és hatásköri kérdések 

rendezése került sorra. A harmadik szakasz Weiler21 szerint 1992-től 

kezdődött, melynek középpontjában a demokrácia és a legitimitás kihívásai, a 

megfeleltethetőségi kérdések állnak. Meglátásom szerint az 1992-ben, a 

Maastrichti Szerződéssel (a továbbiakban: MSz.) indult folyamatokat 

követően a Lisszaboni Szerződés (a továbbiakban: LSz.) jelentett olyan szintű 

változásokat22 Európa átalakításában, mely egy negyedik korszak elkülönítését 

teszik szükségessé, melynek jellemzője az intézményesítés és az intézményi 

reformok. Ezen intézményesítési folyamatokkal bezárólag az integrációs 

lépések jelentős része az integráció elmélyítése, az „ever-closer Union”23 

irányába hatottak. Természetesen, a fejlődés azért nem volt töretlenül lineáris, 

a jogi vívmányok ellenére a nemzetállamok szerepe és az 

intergovernmentalizmus térnyerése is nőtt már a Lisszaboni Szerződést 

megelőzően is.24 A következőkben az egységesülés irányába tett lépéseket 

összegzem nagy vonalakban, a teljesség igénye nélkül.  

                                                           
19 WEILER, J.H.H.: The Transformation of Europe, i.m. 
20 HIRSCHMAN, Albert O..: Exit, Voice and Loyalty – Responses to decline in firms, organizations 

and states, Harvard University Press, 1970, pp. 1-176.  
21 Fontos, hogy a tanulmányát Weiler 1991-ben publikálta. 
22 AMABLE, B. - DEMMOU, L. - LEDEZMA, I.: The Lisbon strategy and structural reforms in 

Europe, Transfer: European Review of Labor and Research, 2009, Vol. 15 (1), pp. 33-52. 
23 Értsd: Az integrációs folyamatos erősítése irányába ható szemlélet. Ennek koncepcionális 

előzménye az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában gyökerezik, mely számos ponton hatott 

az európai integrációs folyamatokra. Lásd az USA alkotmányának szövegét: 

https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf  
24 A piaci liberalizáció alapelvei pl. nem tudtak minden szabályozási ágazat tekintetében egyformán 

érvényesülni, illetve egyes ágazati szabályozási csomagok – pl. energia, közbeszerzés – egymást 

követő generációiban a piacnyitás és a piachoz való hozzáférés szakpolitikai célkitűzései mellett 

egyre inkább más prioritások is érvényesülni tudtak a jogi rendelkezések szintjén is, melyek adott 

https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf
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A fejlődési folyamatban25 az 1960-as évek jelentették a gazdasági 

fellendülést, melyben az alapítók közti közös piac megteremtésével és a 

termelésre vonatkozó egységes szabályok elfogadásával sikerült leküzdeni a 

világháborúkat követő élelmiszer-hiányt. Ez gazdaságilag generálta az 

integráció erősödését, mely folyamatban az 1970-es évek az első bővülést 

jelentették. 1973. január 1-jén Dánia, Írország és az Egyesült Királyság 

csatlakozott az Európai Közösségekhez, és ezzel kilencre nőtt a tagállamok 

száma. Egységesülési szempontból kihagyhatatlan, hogy jelentősen erősödött 

az Európai Parlament (a továbbiakban: EP) közös ügyekben gyakorolt 

befolyása, 1979-ben a Közösség polgárai első ízben választhatták meg 

közvetlenül európai parlamenti képviselőiket.  

Az integráció fejlődése szempontjából az 1980-as évek jelentették a 

következő szakaszt.  1981-ben Görögország csatlakozásával tízre bővült az 

integráció tagjainak száma; öt évvel később Spanyolország és Portugália is 

belépett a Közösségekbe. 1986-ban aláírták az Egységes Európai Okmányt (a 

továbbiakban: EEO).26 Ez a szerződés fektette le a közös piac egységes piaccá 

történő alakításának alapját, mely a gazdasági integráció további elmélyítését 

célozta. Sorsdöntő politikai átalakulások közepette 1989. november 9-én 

leomlott a Berlini Fal, és 28 év után újra megnyílt a Kelet- és Nyugat-Berlint 

elválasztó határ, mely szintén az integráció bővülését jelentette. Németország 

1990 októberében újraegyesült, mely a közösségi jog területi és személyi 

hatályának újabb kiterjesztésével járt.27  

                                                                                                                                                                     
esetben szélesítették a tagállami jogalkotó és jogalkalmazó mozgásterét. Hasonló megtorpanásképp 

tekinthetünk az EuB egyes, a tagállamok és az Unió közötti megosztás szempontjából meghatározó 

jelentőségű döntéseire a 90-es években, pl. EuB 1/94 és 2/94 számú véleményei. Ezek a külső 

hatáskörmegosztás uniós jogi kereteit értelmezik, és ilyen módon szólnak a tagállami jogkörök 

integrációs szervezetre való átruházásának korlátairól. 
25 Melyről lásd többek között az EU hivatalos összefoglalóját: https://europa.eu/european-

union/about-eu/history_hu (letöltve: 2019.08.20.) 
26 Melyről lásd az Európai Parlament oldalán olvasható információkat: 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-

treaties/single-european-act (letöltve: 2019.08.20.) 
27 Németország újraegyesítéséről – mint a Közösségek egyfajta „nem hivatalos bővítéséről” lásd még 

többek között az EP oldalán olvasható anyagot: 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20151001STO95135/a-nemet-

ujraegyesites-25-evforduloja-mi-volt-a-parlament-szerepe (letöltve: 2019.08.20.) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_hu
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20151001STO95135/a-nemet-ujraegyesites-25-evforduloja-mi-volt-a-parlament-szerepe
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20151001STO95135/a-nemet-ujraegyesites-25-evforduloja-mi-volt-a-parlament-szerepe
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Az 1990-es években az integráció elmélyítése a „határok nélküli Európa”28 

fogalmának terjedésében mutatkozott meg. Az 1985-ös Fehér Könyv és az 

EEO által előírányzott egységes piaci program megvalósult nagyobb részben 

1993-ra, és a négy alapszabadság – az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a 

tőke − szabad áramlása is lehetővé vált. A kilencvenes években két újabb 

szerződés született: 1993-ban az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés, 

1999-ben pedig az Amszterdami Szerződés (a továbbiakban: ASz.). A MSz. az 

integráció elmélyítése és a Közösség szövetségi állam jellemzőivel bíró 

szervezetté alakítása érdekében jelentős – alkotmányos29 értékű − 

előrelépéseket tett. Weiler szerint „Európa lefektette saját márkáját az 

alkotmányos föderalizmusra.”30 Továbbá, a MSz. „kisajátítja az államiság 

legmélyebb szimbólumait: a polgárságot, a védelmet és a külpolitikát.”31 Ez a 

jogász társadalom számára egyértelműen a föderalizáció irányába ható lépés 

volt, mely az ever-closer Union szemléletet jelenti – még ha a politika-

tudomány ezen szándékok ellenére is a nemzetállamok szerepét és az 

intergovernmentalizmus térnyerését észlelték.32 

A közös európai problémák újabb közös ügyeket és cselekvési programokat 

generáltak, melyek körében megjelent többek között a környezetvédelem, 

valamint az együttes cselekvés megvalósíthatósága a biztonság és védelem 

területén. Újabb bővülés következett be 1995-ben, csatlakozott Ausztria, 

Finnország és Svédország. Az 1985-ben megkötött, majd 1990-ben a 

Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel kibővített Schengeni Egyezmény33 

teljes mértékben 1995-ben lépett hatályba az öt alapító, valamint 

                                                           
28 Lásd: Az Európai Unió hivatalos oldala(www.europa.eu): Az Európai Unió története, elérhető: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_hu#1990%E2%80%931999 (letöltve: 

2017.06.25.) 
29 ELEFTHERIADIS, Pavlos: Aspects of European constitutionalism, European Law Review, Vol. 21 

Issue (1), 1996, pp. 32-42. és ELEFTHERIADIS, Pavlos: The idea of a European Constitution, 

Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, Issue (1), 2006, pp. 1-21. 
30 WEILER, J.H.H.: Federalism without Constitutionalism: Europe's Sonderweg (Chapter 2), The 

federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union, 

Oxford University Press, 2003, pp. 54-70. 
31 WEILER, J. H. H.: The Constitution of Europe: ”Do the new clothes have an Emperor?”And other 

essays on European integration, Cambridge University Press, 2000, p. 258. 
32 HIRSCHMAN, Albert O..: Exit, Voice and Loyalty…, i.m. 88. 
33 Ehhez lásd még többek között: BARTHA Ildikó: Veszélyben Schengen?, In: Láncos Petra Lea 

(szerk.): Válságban az Európai Unió, Pázmány Press, 2014. pp. 139-172. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_hu#1990%E2%80%931999
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Spanyolország és Portugália részvételével. A megállapodás és az egyezmény 

az EU első és harmadik pillérének része volt, amely elsősorban a belső 

határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Az 

integráció elmélyítésének újabb lépése volt, hiszen a határok nélküliség az 

egységet erősítette mind a tagállamok számára, mind pedig harmadik országok 

felé. A 2000-es években újabb bővítési hullámok következtek. 2004 

májusában hatályba lépett a következő államok csatlakozási szerződése: 

Magyarország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia. 2007-ben Bulgária és 

Románia is csatlakozott, ezzel a közép-kelet európai, szocialista múlttal 

rendelkező államok többsége az EU tagállamává vált. Az integráció 

bővítésének eddigi utolsó lépése Horvátország csatlakozása volt, melyre 2013-

ban került sor. A 2000-es években a csatlakozásokkal párhuzamosan egyre 

több tagállam vezette be hivatalos fizetőeszközként az eurót, s vált az 

eurozóna tagállamává is, mely szintén az integráció elmélyülését 

eredményezte.  

Ezen lépések jelentik az integrációs folyamat bővítését mind a tagállamok 

számának növekedésében, mind az együttműködés elmélyítését, a közös 

kérdéseket és egységes piacot illetően. Egyre több szakpolitika, közös ügy 

jelent és jelenik meg, melyre közös fellépés és válaszok kerültek és kerülnek 

kidolgozásra. A közös ügyek pedig kétségtelenül az integrációs paradigma 

változatlanságát mutatják, mely így továbbra is az ever-closer Union 

szemléletet tükrözi. Ebbe a szemléletbe még koncepcionálisan, az elvi 

lehetőség szintjén sem férhetett bele a tagállami kilépés jogának szabályozása 

– legalábbis a hatályba sosem lépett Európai Alkotmányszerződésig. 

A következőkben azt vizsgálom, hogy az egymás felé közeledő (pozitív) 

integráció irányai miként alakultak az EASz-ig, illetve a Lisszaboni 

Szerződésig, majd azt követően. A LSz. mérföldkövet jelent e vizsgálódás 

szempontjából, mert beiktatta a tagállami kilépés jogát az uniós jogba, ezzel – 
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Takis Tridimas kifejezését használva − hallgatólagosan törve meg34 a korábbi 

szemléletet. A szabályozás beiktatása már önmagában is paradoxonnak 

tekinthető. Egyfelől ésszerű lépésnek tűnik minimum szabályokat rögzíteni 

egy esetleges kilépés esetére – tekintettel arra, hogy meglehetősen nehéz lenne 

ad hoc eljárási szabályokban megegyezni – másrészt, maga a szabályozás azt a 

bizonytalanságot tükrözi joghézagaival, mely egy kilépés következménye 

lehet. Ha túl sok konkrétumot tartalmazna a cikk, lehet túlságosan vonzó lenne 

annak aktiválása is. Elképzelhető, hogy a tagállamok szándékosan hagytak 

mozgásteret maguknak kilépésük esetére a túlságosan nyitott 

megfogalmazással. Mindez azonban csak feltételezés a szabályozás 

hézagainak indokaira vonatkozóan. 

Ezt követően röviden kitérek arra, hogy a kilépés jogának szabályozása, s 

alkalmazása – nevezetesen az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból – hogyan 

hathat az integráció irányaira, tendenciáira. 

 

                                                           
34 TRIDIMAS, Takis: BREXIT Means BREXIT, An Endgame without an End?, King’s Law Journal, 

Vol. 27. No.3., 2016, p. 298. 
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2. FEJEZET: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ALAKULÁSA A 

LISSZABONI SZERZŐDÉSIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

KILÉPÉS KÉRDÉSÉRE 

 

2.1. Az integráció alapvetése: Ever-closer Union? 

 

Az Európai Gazdasági Közösséget (a továbbiakban: EGK) létrehozó Római 

Szerződés (1957/1958) alapvető célkitűzésként35 fogalmazta meg az „Európa 

népei közötti egyre szorosabb egység alapköveinek létrehozását”.36 Az EGK 

Szerződés a szoros egységet még főként gazdasági szempontból célozta.37 Az 

EGK Szerződés 240. cikke rögzítette, hogy a Szerződés határozatlan időre jött 

létre, mely azt engedi feltételezni, hogy egy állandóan működő nemzetközi 

szervezet létrehozására törekedett. Az EGK Szerződés megkötésével a 

tagállamok korlátozták szuverén jogaikat. Ezen korlátozásokat az Európai 

Bíróság a C-6/64.sz., Costa v. ENEL ügyben38 értelmezett. A Bíróság 

kimondta, hogy „az EGK Szerződés saját jogrendszert teremtett, mely a 

tagállamok jogrendszerének részévé vált, s mely jogrendszerhez a nemzeti 

bíróságok kötve vannak. A Közösség határozatlan időre történő 

létrehozásával, saját intézményeinek felállításával, jogképességének 

elismerésével, s azáltal, hogy a Közösség nemzetközi színtéren is képviselteti 

magát, a tagállamok felhatalmazást adtak a Közösségnek (szuverenitásuk 

korlátozásával és bizonyos hatásköreik Közösségre ruházásával), mellyel 

                                                           
35 Lásd még: OSZTOVITS András: Integrációs célok és értékek az alapító szerződésekben, In: 

Osztovits András (szerk.): EU-jog, 605 p., Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015. 

pp. 59-62. 
36 Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés (1957). 
37 Az integráció fejlődéséről lásd többek között: CRAIG, Paul-DE BÚRCA, Gráinne: EU Law: Text, 

Cases, and Materials, Oxford University Press, pp. 1-30; GILBERT, Mark: European Integration, 

Rowman & Littlefield Publishers, 2017, STIVACHTIS, Yannis A.: The State of European 

Integration, Routledge, 2016., és lásd a hazai szerzők írásait: FAZEKAS Judit: Az európai 

integráció története - Az Európai Unió intézmény és jogrendszere, Novotni Kiadó, Miskolc, 2001, p. 

186., J. NAGY L.: Az európai integráció politikai története, Gradus ad Parnassum Kiadó, Szeged, 

1999, p. 126.; URWIN D. W.: A közös Európa – Az európai integráció 1945-től napjainkig, In: 

PALÁNKAI Tibor (szerk.), Corvina Kiadó, Budapest, 1999, p. 336., ZSUGYEL J.: Az európai 

integráció és intézményeinek története, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000, p. 110. 
38 A C-6/64. sz., Costa v. ENEL ügy [1964], ECLI:EU:C:1964:66. 
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alávetették magukat és állampolgáraikat a közösségi jognak.”39 Tehát, az EuB 

szerint az „EGK Szerződés felhatalmazta a Közösség intézményeit, hogy jogi 

aktusaival létrehozza saját jogrendszerét. Azt a jogrendszert, mely a 

tagállamok jogrendszerének integráns részévé vált, és amelyet a tagállamok 

bíróságai is alkalmazni kötelesek.”40 

Ahogy fentebb már említettem, ebbe a kezdetektől szupranacionális 

értékeket közvetítő, egységet ösztönző paradigmába még koncepcionálisan 

sem férhetett bele a tagállami kilépéshez való egyoldalú jog szerződés(ek)ben 

történő biztosítása, közösségi jogban történő szabályozása. Az EGK egy olyan 

(konstitutív szerződéssel rendelkező) szervezetként kezdte meg működését, 

melyhez történő csatlakozást a közösségi jog szabályozta, – igaz, hogy a 

csatlakozás konkrét feltételrendszere csak a koppenhágai kritériumokkal41 

jelent meg 1993-ban − míg a szervezetből történő kilépést42 – egyes 

nemzetközi szervezetek alapokmányaitól43 eltérő módon – egyáltalán nem 

                                                           
39 U.o., 3. pont . 
40 CZÉKMANN Zsolt-KALAS Tibor-TORMA András-TURKOVICS István: Európai közigazgatás, 

Miskolci Egyetemi Kiadó, 2013, p. 24.  
41 A felvételét kérő országnak az uniós csatlakozási feltételeknek is meg kell felelnie. Ezekre 

hivatkoznak koppenhágai kritériumokként, mivel e kritériumok meghatározására az Európai Tanács 

koppenhágai ülésén került sor 1993 júniusában. E kritériumok a következők: 1. a demokráciát, a 

jogállamiság és az emberi jogok érvényesülését, valamint a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és 

védelmét garantáló stabil intézmények; 2. működő piacgazdaság és képesség az Unión belüli 

versenyviszonyokkal és piaci erőkkel való megbirkózásra; 3. a tagságból eredő kötelezettségek – 

többek között a politikai, gazdasági és monetáris unió céljai – felvállalásának és hatékony 

végrehajtásának képessége. Lásd: EUR-Lex: Az EU jogszabályainak összefoglalása: Csatlakozás az 

EU-hoz – a csatlakozás folyamata; https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/ALL/?uri=LEGISSUM:l14536 
42 A konstitutív nemzetközi szerződések a kilépésről ritkábban rendelkeznek, a tagsági viszony 

megszűnését sokkal inkább az alapokmányi kötelezettségek súlyos megszegése miatti szankció 

formájában, ultima ratio gyanánt irányozzák elő. Lásd még: KOVÁCS Péter: Nemzetközi közjog, 

Osiris Kiadó, 2011., 582. pont, elérhető: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nemzetkozi_kozjog/ch04s02.ht

ml 
43 A Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányában az 1. cikk (3) bekezdésében ez szerepelt („A 

Szövetség bármely tagja kétévi előzetes felmondás után kiléphet a Szövetségből, feltéve, hogy a 

kilépés időpontjáig teljesítette valamennyi kötelezettségét, ideértve a jelen Egyezségokmányból folyó 

kötelezettségeket is.”). Lásd: Covenant of the League of Nations, 1. rész, 1. cikk, (3) bekezdés, 1919, 

hivatkozási szám: A11831, 6, elérhető: http://vrroom.naa.gov.au/print/?ID=19588 

Az ENSz. Alapokmányának megfogalmazása során azonban egyetértettek abban, hogy elismerik 

ugyan a kilépés jogát, de praktikus szempontból célszerűbbnek találják, ha erre nem lesz expressis 

verbis utalás. Az ENSz.-ből való kilépésről lásd: KELSEN, Hans: Withdrawal from the United 

Nations, Political Research Quarterly; 1948/1., pp. 29-43., doi:10.1177/106591294800100103     

Az ENSz.-ből való kilépés gyakorlati példájaként lásd Indonézia kilépéséről szóló folyóirat cikket: 

LIVINGSTONE Frances: Withdrawal from the United Nations: Indonesia, The International and 

Comparative Law Quarterly; Vol. 14, No. 2.,1965, pp. 637-646. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=LEGISSUM:l14536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=LEGISSUM:l14536
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nemzetkozi_kozjog/ch04s02.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_nemzetkozi_kozjog/ch04s02.html
http://www.naa.gov.au/cgi-bin/Search?O=I&Number=5169177
http://vrroom.naa.gov.au/print/?ID=19588
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rendezte. Természetesen, a szervezetekből történő kilépés de facto mindig 

lehetséges, kérdés azonban, hogy ezt de jure rögzítették-e az alapokmányban.  

Az Ever-closer Union szemlélet jegyében a kilépéshez való jog még 

expressis verbis nem állt tehát rendelkezésre, mely elviekben az évtizedek 

során az integráció bővülését és erősödését ösztönözhette. Ez az integrációs 

paradigma, s az integráció fejlődése szempontjából pozitívum, ám a közösségi 

jog komplexitása szempontjából mindenképp deficitként értékelhető. 

Jogtudományi aspektusból, a kilépés jogának be nem iktatása szintén − a már 

említett − föderális szemléletet erősítette, szemben a politika-tudomány által 

realizált kormányközi-szemlélettel.  

 

2.2. A tagállami kilépés, mint téma-felvetés 

 

Annak ellenére, hogy az EGK Szerződés nem rendelkezett kifejezetten a 

kilépés jogáról, a tagállamok egyoldalú kilépésének lehetősége többször is 

felmerült az elmúlt évtizedekben. A szervezetből történő kilépés témafelvetése 

mutatja az integráció és mechanizmusainak megosztó jellegét. Értem ez alatt 

azt, hogy az integrációs tendenciák nem arattak osztatlan sikert, hiszen 

valamennyi tagállamban jelen volt és jelen van mind az euroszkepticizmus, 

mind az ezen jelenséghez köthető folyamatok. A külső-belső, politikai-

társadalmi-gazdasági és egyéb folyamatok eredményeképp időnként 

felmerül(t) a kilépési szándék, vagy, a kilépéssel történő fenyegetőzés. Az 

utóbbi esetek azonban a 2016-os brit népszavazásig csupán a politikai 

eszköztárat gazdagították.  E fejezetben röviden bemutatom a brit tagsághoz 

vezető rögös utat, melynek levezetése segíthet a tagállami kilépés téma 

felvetésének megértésében.  

Az Egyesült Királyság európai integrációhoz való viszonyát44 a kezdetektől 

fogja a fontolva haladás jellemezte a kapcsolatrendszer valamennyi területén. 

                                                                                                                                                                     
A nemzetközi szervezetekből való kilépésről lásd még többek között: KOVÁCS Péter: Nemzetközi 

közjog, i.m., 599.pont.  
44 Lásd még többek között: FABIO, Udo Di: On the Continent Alone, German Law Journal, Vol. 17 – 

Brexit Supplement, 1 July 2016, pp. 21-24. és TROITIÑO, David Ramiro: The British Position 
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Az Egyesült Királyság 1962-ben nyújtotta be először csatlakozási kérelmét az 

Európai Közösséghez, azonban a csatlakozási folyamat nem talált egyhangú 

támogatásra az alapító államok – elsősorban Franciaország – részéről. Charles 

De Gaulle45 az 1963-as és 1967-es sajtótájékoztatókon hangsúlyozta, hogy a 

UK nem kompatibilis az EGK struktúrájával és az azt alkotó országokkal.46 

Az ezeket követő miniszteri szintű találkozókon a többi tagállam egyhangú 

támogatásával szemben ellenezte az Egyesült Királyság csatlakozását. Így 

csatlakozási kérelmüket ugyan befogadta és napirenden tartotta a Tanács, de a 

csatlakozásra nem került sor még 1968-ban, Harold Wilson47 miniszterelnök 

kormányzása alatt sem.48 Kormányváltást követően Edward Heath49 

konzervatív párti miniszterelnök az 1970-es évek elején újból tárgyalásokat 

kezdeményezett a brit csatlakozás érdekében, melyre hosszas egyeztetéseket 

követően, 1973. január 1-jén került sor.  

A csatlakozásra kétszeri próbálkozást követően, mintegy tizenhat évvel az 

intézményes integráció kezdete után került sor, melynek eredményeképpen a 

britek már egy kész feltételrendszerrel működő EGK-hoz csatlakozhattak, ami 

csak erősítette az integrációban való különutas50 működésüket, 

szerepvállalásukat. A csatlakozás az európai értékek iránti elköteleződés 

jegyében előrelépésnek tekinthető, politikailag mégis csupán „félsikerként” 

értékelhető, hiszen a csatlakozást támogatók létszámbeli fölénye nem volt 

elsöprő. Többször fel is merült a kérdés, hogy integrációról vagy „csak” 

                                                                                                                                                                     
towards European Integration: A Different Economic and Political Approach, Baltic Journal of 

European Studies, Vol. 4, No. 1 (16), pp. 119-136., doi: 10.2478/bjes-2014-0007    
45 A brit csatlakozás és De Gaulle szerepéről lásd: David Ramiro TROITINO-Tanel KERIKMÄE-

Archil CHOCHIA: De Gaulle and the British Membership in the European Communities, In: David 

Ramiro TROITIÑO-Tanel KERIKMÄE-Archil CHOCHIA (eds): BREXIT: History, Reasoning and 

Perspectives, 2017, 84-97 oldalak, elérhető: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9 
46 Press Conference by President Charles De Gaulle, Paris, 1963. január 14., Reproduced from WEU, 

Political Union of Europe. pp. 85-87., In: Archive of European Integration (AEI), University of 

Pittsburgh, University Library System, elérhető: http://aei.pitt.edu/5777/ (letöltve: 2019.07.15.) 
47 James Harold Wilson brit munkáspárti miniszterelnök volt 1964-1970. és 1974-76. között. 
48 Charles de Gaulle francia köztársasági elnök volt (1962-1969-ig) ellenezte mindkét alkalommal a 

brit csatlakozást azzal az indokkal, hogy kételyei vannak a brit politikai szándékokat illetően és az 

Egyesült Királyság Közösségekbe „illeszthetőségével” kapcsolatban.  
49 Sir Edward Richard George Heath brit konzervatív párti miniszterelnök volt 1970-74. között, a 

konzervatív pártot vezette 1965-75. között. 
50  „Különutas” attitűdjük számtalan politikában, együttműködésben és döntésben tetten érhető, pl.: az 

európai büntető ügyekben folytatott együttműködés pilléreihez fűzött opt out-okban, 

fenntartásokban, kivételekben, extra feltételekben.  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9
http://aei.pitt.edu/5777/
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együttműködésről kellene beszélni a brit-európai kapcsolatot51 illetően.52 

Ennek hátterében a fent bemutatott nehézkes csatlakozási folyamaton kívül az 

eltérő jogi kultúra és gondolkodás, különféle nyelvek használata, valamint 

ezek következményei állhatnak, többek között a másik állam jogrendszerébe 

vetett bizalom hiánya.  

Az 1970-es évek olajválsága, gazdasági visszaesése az izolációt erősítette a 

szigetországban az integrációval szemben. 1974-ben Edward Heath helyére 

ismét a munkáspárti Harold Wilson került. A munkáspárt politikai 

programjának53 egyik fő ígérete az volt, hogy amennyiben megnyerik a 

választást, népszavazást tartanak az Egyesült Királyság tagállami jogviszonya 

megerősítése kérdésében. 1975 márciusában az EGK tagállamainak államfői 

Dublinban találkoztak a tárgyalások véglegesítése érdekében, majd a brit 

kabinet többsége az EGK-ban maradásra tette le szavazatát. Ezt követően, 

1975-ben sor került az első54 Brexit-népszavazásra, melyen a szavazóképes 

lakosság 67,2%-a55 a Közösségben maradás mellett döntött.56  

                                                           
51 Az Egyesült Királyság kapcsolata pl. az ESZAK-kal is különleges volt. A kapcsolat megerősítése 

érdekében alkalmazták a társulás eszközét az ESZAK tagállamai, az ESZAK Főhatósága és a UK. 

Lásd az 1954. december 21-én kötött társulási megállapodást. Ezen megállapodás 4. 

preambulumbekezdésében szerepelő célkitűzés az volt, hogy szorosabb kapcsolatok kiépítését 

segítse az ESZAK és az Egyesült Királyság között. Agreement concerning the relations between the 

United Kingdom and the European Coal and Steel Communitiy (ECSC) (London, 21 December 

1954) In: Bundesgesetzblatt 1955 II. Hrsg. Der Bundesminister der Justiz. 25.03.1955, n° 7. Bonn: 

Bundesanzeiger Verlagsges. m. b. H. http://www.cvce.eu/viewer/-/content/de859fe5-dd07-4666-

89b0-4f1ef2825b13/en (letöltve: 2019.08.10.) 

A társulás témaköréről lásd még: KERTÉSZNÉ VÁRADI Szilvia: Az Európai Unió bővítésének jogi 

aspektusai, PhD értekezés, 2013., p. 23., elérhető: http://doktori.bibl.u-

szeged.hu/1701/1/Kerteszne_Varadi_Szilvia_ertekezes.pdf 
52 TROITIÑO, David Ramiro-KERIKMÄE, Tanel- CHOCHIA, Archil-HREBICKOVA, Andrea: 

Cooperation or Integration? Churchill’s Attitude Towards Organization of Europe, In: TROITIÑO, 

David Ramiro-KERIKMÄE, Tanel- CHOCHIA, Archil (eds): BREXIT: History, Reasoning and 

Perspectives, pp. 34-55, 2017, elérhető: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9 
53 The Labour Party (1974): Britain will win with Labour: Labour Party manifesto, October 1974. 

Elérhető:https://web.archive.org/web/20130212030344/http:/politicsresources.net/area/uk/man/lab7

4oct.htm (letöltve: 2019.05.30.) Archived from the original: https://www.politicsresources.net/ on 

12 February 2013. Retrieved 26 November 2009. (letöltve: 2019.05.30.) 
54 A népszavazáson feltett eldöntendő kérdés a következő volt 1975-ben: Do you think the United 

Kingdom should stay in the European Community (the Common Market)? (Ön úgy gondolja-e, hogy 

az Egyesült Királyságnak az Európai Közösségekben kellene maradnia?) Lásd: 

https://www.cvce.eu/obj/jan_henrik_meyer_the_1975_referendum_on_britain_s_continued_member

ship_in_the_eec-en-eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509.html (letöltve: 2019.08.10.)  
55 Az első Brexit-népszavazáson, 1975. június 5-én, 64,62%-os részvételi arány mellett a szavazók 

67,23%-a döntött az EGK-ban maradás mellett. 

http://www.cvce.eu/viewer/-/content/de859fe5-dd07-4666-89b0-4f1ef2825b13/en
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/de859fe5-dd07-4666-89b0-4f1ef2825b13/en
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9
https://web.archive.org/web/20130212030344/http:/politicsresources.net/area/uk/man/lab74oct.htm
https://web.archive.org/web/20130212030344/http:/politicsresources.net/area/uk/man/lab74oct.htm
https://www.politicsresources.net/
https://www.cvce.eu/obj/jan_henrik_meyer_the_1975_referendum_on_britain_s_continued_membership_in_the_eec-en-eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509.html
https://www.cvce.eu/obj/jan_henrik_meyer_the_1975_referendum_on_britain_s_continued_membership_in_the_eec-en-eb67b6cf-33ef-4f79-9510-b6fab56d2509.html
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Nem sokkal ezt követően, 1981-ben a brit munkáspárt választási győzelmük 

esetére ígéretet tett a Közösségből történő kilépésre – népszavazás tartása 

nélkül.57 Az 1980-as években John A. Hill58 és Joseph H. H. Weiler59 már 

felvetették a britek kilépésének későbbi esélyét – bár ők gazdasági indokokra 

alapozták következtetéseiket. 

Az EGK-ból történő kilépés kilátásba helyezése jó eszköznek tűnhetett a 

tagállamok számára az együttműködési feltételek esetleges újratárgyalása, 

vagy az integráció irányainak alakítása során. Az 1980-as években 

Görögország akkori kormányzati vezetői60 is tettek a britekhez hasonló 

kijelentéseket, azonban ezen „ígéretek” nem következtek be. Görögország 

kapcsán felmerült az utóbbi időben többször is (2012-2015 között különösen), 

hogy kilépjenek az eurozónából a görög pénzügyi válság61 megoldása 

érdekében. Ez a folyamat Grexit néven került be a köztudatba.62 Görögország 

a mai napig tagja az eurozónának. 

                                                                                                                                                                     
56 HILL, John A.: The European Economic Community: The Right of Member State Withdrawal, 

12 Georgia Journal of International & Comparative Law, 335, 1982, 336. o., Forrás: 

http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol12/iss3/4, (letöltve: 2017.08.06.) 
57 Ismeretlen szerző: European Community: We'll Love You and Leave You, Economist, 1981. július 

25-ei szám, 53. o., (Sajnos az archívum elérhetősége már csak díj fizetése ellenében lehetséges, így a 

link a továbbiakban a korábban hivatkozott formában nem elérhető.) 
58 HILL, John. A.: im. p. 336. 
59 WEILER, J.H.H.: Alternatives to Withdrawal from an International Organization: The Case of the 

European Economic Community, 20 Israel Law Review 282, 1985, Forrás: 

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/israel20&div=26&id=&page=, 

(letöltve: 2017.08.07.) 
60 Alig néhány hónappal a görög csatlakozást követően, 1981-ben Andreas Papandreou-t választották 

a Panhellenic Socialist Movement (Pasok)  nevű szocialista mozgalom élére. Papandreou kifejezte a 

görög szuverenitás féltésére vonatkozó aggályait, majd a közösségi támogatások megjelenésekor 

már értékelni kezdte a közösségi klubtagságot. A folyamatól lásd többek között:  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/02/tsipras-europe-greek-leader (letöltve: 

2018.05.15.) és Ismeretlen szerző: Greece and Europe, Would the Socialists pull out?, Economist, 

1981. augusztus 15-ei szám, 36-37 oldal (Az írás már nem elérhető, a kézirat 2019. májusi 

lezárásakor még működött a link.) Lásd még: COATS George: Greece to reduce links with West 

(Originally published in the Guardian on 23 November 1981); The Guardian, elérhető: 

https://www.theguardian.com/theguardian/2011/nov/24/archive-greece-to-reduce-links-with-west-

1981 (letöltve: 2019.08.10.) 
61 A görög pénzügyi válságról lásd az egykori görög pénzügyminiszter könyvét: 

PAPACONSTANTINOU, George: Game Over - The Inside Story Of The Greek Crisis; 

Papadopoulos Publishing, 2016, pp. 1-344.  
62 A Grexitről lásd még: https://www.investopedia.com/terms/g/grexit.asp (letöltve: 2019.08.10.); 

https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/03/07/the-grexit-that-never-happened-offers-some-lessons-for-

the-uk/ (letöltve: 2019.08.10.)  

http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol12/iss3/4
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/israel20&div=26&id=&page
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/02/tsipras-europe-greek-leader
https://www.theguardian.com/theguardian/2011/nov/24/archive-greece-to-reduce-links-with-west-1981
https://www.theguardian.com/theguardian/2011/nov/24/archive-greece-to-reduce-links-with-west-1981
https://www.investopedia.com/terms/g/grexit.asp
https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/03/07/the-grexit-that-never-happened-offers-some-lessons-for-the-uk/
https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/03/07/the-grexit-that-never-happened-offers-some-lessons-for-the-uk/
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2.3. Kilépés a gyakorlatban: Algéria, Saint Barthélémy és Grönland esete 

 

A Brexit valóban nem tervezett, váratlan esemény az integráció történetében, 

viszont nem teljesen példanélküli, legalábbis ami a közösségi jog területi 

hatályának csökkenését illeti. A kilépéshez hasonló függetlenedési törekvések 

sorában elsőként Algéria 1962-es, majd Grönland 1985-ös, és végül Saint 

Barthélémy 2012-es esete említhető.  

Algéria és Saint Barthélémy helyzete jelentősen eltért Grönlandtól, ahogy 

az EK-tól való elszakadásuk, státuszváltásuk is. Az értekezésben a kilépési 

eljárás nemzetközi és uniós jog szerinti szabályaira vonatkozó összehasonlítás 

céljából Grönland kilépését elemzem részletesen. E helyen úgy érzem, 

szükséges megindokolni, hogy miért éppen Grönland távozását, és miért nem 

például Indonézia ENSz-ből való kilépését (1965) vizsgálom a nemzetközi 

példa apropójaként. Az analógiai jellegű vizsgálathoz remek célpont lett volna 

Indonézia is, azonban úgy vélem, hogy az európai integráció esetében 

Grönland még mindig közelebbi példaként nevesíthető (mind földrajzilag, 

mind kulturálisan, mind jogilag), mint Indonézia. Másrészt, azért is döntöttem 

a grönlandi eset bemutatásánál, mert a nemzetközi jogi kilépési eljárás ez 

esetben a közösségi jog hézaga miatt, mintegy háttérszabályként 

alkalmazandó, és nem azért, mert egy tisztán nemzetközi jogi helyzetről lenne 

szó. E helyen szükségesnek érzem rögzíteni azt is, hogy a közösségi (és az 

uniós) jogra egy elkülönült, autonóm jogrendszerként tekintek, egyetértve 

azzal, amit a fentebb már hivatkozott, C-6/64.sz., Costa v. ENEL ügyben 

alkotott ítéletében az Európai Bíróság rögzített. A döntésem indoklásához 

hozzátartozhat(na) tágabb értelemben az uniós (közösségi) és a nemzetközi 

jog egymáshoz való viszonyának vizsgálata is, azonban értekezésemben a 

terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé egy ilyen mélységű kérdés alapos 

elemzését és bemutatását. Ezért, e helyen annyit kívánok rögzíteni, hogy 

álláspontom szerint az uniós jog a nemzetközi jog egy elkülönült alrendszere, 

mely önálló, autonóm rendszer és föderálisnak mondható szupranacionális és 

szuverenitás-korlátozó jellemzőinek is köszönhetően sokkal inkább hasonlít 
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(napjainkra legalábbis) egy nemzeti jogrendszerhez, mint egy klasszikus 

nemzetközi szervezethez. Mindemellett az EU – mint jogalany – tárgya és 

alanya lehet a nemzetközi jognak.63  

Grönland kilépése előtt röviden bemutatom Algéria és Saint Barthélémy 

függetlenedését, a teljesség igényére való törekvéshez szükséges, azzal 

arányosnak vélt mértékben. Mindkét állam a volt francia gyarmatbirodalom 

része, e szerves kapcsolat miatt kerültek a közösségi jog hatálya alá is. Algéria 

az 1954-62 között húzódó függetlenedési háború során vetett véget 1848-tól 

fennálló francia gyarmati múltjának. Az algír Nemzeti Felszabadítási Front64 

(a továbbiakban: FLN) és a francia kormány közötti 1962. évi Evián-

megállapodás65 véget vetett a háborúnak. Más egykori kolóniáktól eltérően, 

Algéria part menti területeit francia megyékké66 szervezték, ezért a Francia 

Köztársaság területéhez67 tartoztak, ezáltal 1957 óta az EGK részét is 

képezték. Szemben a volt gyarmatok többségével, Algéria nem az ún. 

                                                           
63 Az uniós (közösségi) jog és a nemzetközi jog viszonyáról lásd még többek között: DE WITTE, 

Bruno: The European Union as an International Legal Experiment, In: DE BÚRCA, Grainne and 

WEILER, J.H.H. (szerk.): The Worlds of European Constitutionalism, Cambridge: Cambridge 

University Press; 2012.; HARTLEY, T.C.: International Law and the Law of the European Union, 

72 British Yearbook of International Law, 2001.; WALKER, N.: The place of European Law, In: 

DE BÚRCA, Grainne and WEILER, J.H.H.(szerk.): The Worlds of European Constitutionalism, 

Cambridge: Cambridge University Press; 2012.;  MOHAY Ágoston: A nemzetközi jog érvényesülése 

az uniós jogban: Egy komplex probléma áttekintő vizsgálata, In: MENYHÁRD, Attila; VARGA, 

István (szerk.): 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2. 

kötet : A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai, Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös 

Kiadó, (2018) pp. 1225-1238. 
64 A Nemzeti Felszabadítási Front (National Liberation Front, Front de Libération Nationale, röviden: 

FLN) 1962-89 között Algéria egyetlen alkotmányos szabályok szerint létrejött politikai pártja volt. 

A Revolutionary Committee of Unity and Action (Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action, 

röviden: CRUA) elnevezésű testület jogutóda, mely a francia hatalomtól való függetlenedést vezette 

az 1954-62 közötti függetlenedési háború során. A témakörről lásd részletesebben: 

https://www.britannica.com/topic/National-Liberation-Front-political-party-Algeria (letöltve: 

2019.08.28.) 
65 Les accords d'Évian / Evian Accords: 1962. március 19-én kötötte a francia kormány az algériai 

ideiglenes kormánnyal. E megállapodás hasonló a  portugál kormány Angolában, és Mozambikban 

működő szervezetekkel (1974), vagy Mauritánia a Polisario Fronttal (1979), vagy épp a Palesztinai 

Felszabadítási Szervezet Arab Ligával és Izraellel (1993–1995) kötött megállapodásaihoz, melyek 

mind nemzetközi szerződéseknek tekinthetők. Erről lásd még: BRUHÁCS, János: Nemzetközi jog 

I., Dialóg Campus Kiadó, Nordex Kft., 2014, elérhető: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Bruhacs_Janos_Nemzetkozi_jo

g_I/ch04s02.html  

Az Evian-megállapodás szövege itt érhető el: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-

accords_d'Evian.htm (letöltve: 2019.08.28.) 
66 A francia terminológiával élve: départements. 
67 TATHAM, A. F.: ’Don’t mention divorce at the wedding Darling!’: EU Accession and Withdrawal 

after Lisbon, in: (ed.: Andrea Biondi, Piet Eeckhout, and Stefanie Ripley e): EU Law after Lisbon, 

Oxford Scholarship Online, 2012, p. 143. 

https://www.britannica.com/topic/National-Liberation-Front-political-party-Algeria
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Bruhacs_Janos_Nemzetkozi_jog_I/ch04s02.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Bruhacs_Janos_Nemzetkozi_jog_I/ch04s02.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-accords_d'Evian.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-accords_d'Evian.htm
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tengerentúli területek és külbirtokok68 (a továbbiakban: OCT) státuszba került, 

hanem az EGK-Szerződés 227. cikk (2) bekezdése rendezte az EGK-val 

fennálló különleges kapcsolatát. A megállapodásnak köszönhetően 

Franciaország elvesztette területének egy részét, Algéria pedig elnyerte 

függetlenségét. Algéria távozásakor nem vizsgálták felül a tagállamok az 

anyaországra vonatkozó rendelkezéseket, így előállhatott az az aránytalan 

helyzet, hogy Franciaország megtarthatta mind a 3669 képviselőjét az Európai 

Parlamenti Közgyűlésben (holott népessége és területe jelentősen csökkent), s 

így ugyanannyi képviselővel rendelkezett, mint Nyugat-Németország és 

Olaszország). Algéria függetlenedése a közösségi jog területi hatályának 

csökkenését eredményezte, ugyanakkor a kilépést követően is számos 

közösségi rendelkezés hatályban maradt.70 A „rendezetlen kilépés” – feltéve, 

hogy annak nevezhető – következtében bizonytalan jogi helyzet alakult ki, 

                                                           
68 Overseas Countries and Territories (OCT, vagy gyakran használt magyar rövidítéssel: TOT): a 

tengerentúli területek és külbirtokok listáját az EUMSz. II. melléklete rögzíti. Ide tartoznak többek 

között Grönland, Francia Polinézia, Saint-Barthélemy, Aruba, Curaçao, Anguilla, Kajmán-szigetek, 

Falkland-szigetek, a Szent Ilona-sziget és a hozzátartozó területek, Brit antarktiszi terület, Brit 

indiai-óceáni terület, Turks- és Caicos-szigetek, Brit Virgin-szigetek, Bermuda, stb. Érdekes jogi 

kapcsolatban állnak ezek az államok az EU-val, ugyanis – az Unió legkülső régióival (OMR) − 

ellentétben, nem képezik az EU területének és egységes piacnak részét. Azonban, az OCT-k 

kedvezményesen fértek (és férnek) hozzá a közösségi (majd belső) piachoz. 

Az OCT államokról lásd még bővebben: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/octs_en;  

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1470_en.htm;  

és: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-

aspects-preferential-origin/arrangements-list/overseas-countries-territories-oct_en (letöltve: 

2019.07.15.) 

Az „OCT államokból származó természetes személyek” (ezen fogalmat a lábjegyzetben később 

említett tanácsi határozat használja) sok tekintetben az uniós polgárokhoz hasonló jogosultságokkal 

rendelkeznek, de nem uniós polgárok, mert az EUMSz. és a másodlagos jogforrások nem 

alkalmazandóak automatikusan a tengerentúli orzságokra és területekre. Van olyan szerző (LETH-

OLSEN, Thomas: Exiting the EU? Algeria, Greenland and Saint Barthélémy experiences) is, mely 

szerint az OCT államok polgárai uniós polgárok, lásd: 

https://www.nationalia.info/new/10722/exiting-the-eu-algeria-greenland-and-saint-barthelemy-

experiences (letöltve: 2019.08.28.) Azonban ez önmagában ebben a formában álláspontom szerint 

nem helytálló. 

Az OCT államok státuszát, az EU-val fennálló kapcsolatukat a Tanács 2013. november 25.-i 

2013/755/EU sz., az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló (ún. 

tengerentúli társulási) határozata rögzíti. Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN Lásd még a kérdésről többek között 

az Európai Bizottság hivatalos honlapjának vonatkozó részét: 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en 

(letöltve: 2019.08.28.)  
69 Mely Algéria függetlenedése előtt meghatározott képviselőszám volt. 
70 TATHAM, A. F.: ’Don’t mention divorce at the wedding Darling!’: EU Accession and Withdrawal 

after Lisbon, in: (ed.: Andrea Biondi, Piet Eeckhout, and Stefanie Ripley e): EU Law after Lisbon, 

Oxford Scholarship Online, 2012, p. 143-144. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/octs_en
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1470_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/overseas-countries-territories-oct_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/overseas-countries-territories-oct_en
https://www.nationalia.info/new/10722/exiting-the-eu-algeria-greenland-and-saint-barthelemy-experiences
https://www.nationalia.info/new/10722/exiting-the-eu-algeria-greenland-and-saint-barthelemy-experiences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en
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melyben a Közösség és Algéria közti további kapcsolatok jogalapja kérdéses 

volt, egészen az első bilaterális egyezmény 1976-ban71 történt megkötéséig.72  

Saint Barthélémy helyzete Algériához hasonló abban, hogy eredményes 

függetlenedési törekvéseknek köszönhetően válhatott önálló állammá. A Karib 

térségben található mintegy 25 négyzetkilométer területű vulkanikus 

szigetállam 2007-ig Guadeloupe-hez tartozott, mely 1674-től francia 

gyarmatnak, majd 1946-tól francia OCT területnek minősül. A 2003-as 

függetlenedési referendum eredményeképp73 2007-ben azonban kivált Saint 

Barthélémy és Saint-Martin Guadeloupe-ből, így különálló francia 

tengerentúli területek lettek. Az elszakadási törekvések hátterében az állhatott, 

hogy 2007-ben a Saint Barth first! (Saint-Barth d’abord!) nevű párt 72,24%-

os győzelmet74 aratott a Saint-Barthélémy választásokon, mely fő 

célkitűzéseként a sziget önálló kormányzását állította. A francia parlament 

2007-ben tengerentúli területei75 (a továbbiakban: COM) közé sorolta Saint 

Barthélémy-t, e mellett pedig egészen 2010-ig ún. legkülső régió (a 

továbbiakban: OMR76) státuszban volt a sziget, mely meghatározta az EU-val 

                                                           
71 Lásd: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-87-45_en.htm (letöltve: 2019.08.28.) 
72 Algéria és az EGK kapcsolatáról lásd még: TATHAM, A. F.: ’Don’t mention divorce at the 

wedding Darling!’: EU Accession and Withdrawal after Lisbon, in: (ed.: Andrea Biondi, Piet 

Eeckhout, and Stefanie Ripley e): EU Law after Lisbon, Oxford Scholarship Online, 2012, pp. 143-

145. 
73 A szavazók 72,98%-a a Guadeloupe-től való függetlenedés mellett szavazott. Lásd: https://eyes-on-

europe.eu/before-brexit-st-barthexit-happened/ (letöltés: 2019.08.28.) 
74 Mely egyébként azt jelenti, hogy az egykamarás országgyűlésük 19 mandátumából 16-ot 

birtokoltak. Lásd még a témában: https://eyes-on-europe.eu/before-brexit-st-barthexit-happened/ 

(letöltve: 2019.08.28.) 
75 A tengerentúli területek (franciául: 2003 óta Collectivités d'outre-mer–COM, előtte: Territoires 

d'outre-mer–TOM) ugyan részét képezik a Francia Köztársaságnak, de nem részei az 

ország európai területeinek vagy az Európai Unió költségvetési rendszerének. Ezekről lásd még: 

https://everything-everywhere.com/french-overseas-territories/#Saint-Barthelemy (letöltve: 

2019.08.28.) 
76 OMR (vagy ORs, Outermost regions) területek az ún. legkülső területek, az EU legkülső régiói, 

melyek jogi helyzetét elsődlegesen az EUMSz. 349. cikke szabályozza. Az Európai Uniónak kilenc 

olyan legkülső régiója van, amely földrajzilag meglehetősen távol helyezkedik el az európai 

kontinenstől: Guadeloupe és Réunion (két francia régió), Mayotte (francia tengerentúli megye), 

Francia Guyana és Martinique (két francia területi közösség), Saint-Martin (francia tengerentúli 

közösség), Madeira és Azori-szigetek (két portugál autonóm régió), Kanári-szigetek (egy spanyol 

autonóm közösség). Az EU szerves részét képezik, így az uniós jog hatálya kiterjed rájuk, kivéve 

azokat az eseteket, ahol specifikus vagy eltérő intézkedések vannak érvényben. Részletesebben az 

EU legkülső régióiról lásd az Európai Bizottság hivatalos oldalának releváns lapfülét: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/outermost-regions/#1 és az Európai Parlament 

hivatalos oldalának vonatkozó részét: 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-87-45_en.htm
https://eyes-on-europe.eu/before-brexit-st-barthexit-happened/
https://eyes-on-europe.eu/before-brexit-st-barthexit-happened/
https://eyes-on-europe.eu/before-brexit-st-barthexit-happened/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
https://everything-everywhere.com/french-overseas-territories/#Saint-Barthelemy
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/themes/outermost-regions/#1
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fennálló kapcsolatát. A francia befolyástól való elszakadás (mely a médiában 

St-Barthexit-ként jelent meg), célja az EU-n kívüli országokkal (pl. az 

Egyesült Államokkal) folytatott kereskedelem megkönnyítése. Amikor St. 

Barthélémy OMR státuszban volt, a szigetre minden uniós jogot alkalmaztak, 

beleértve az összes versenyjogi rendelkezést is, amely „torzította a versenyt a 

szomszédos országok szabályozásához (pl. Puerto Rico, Grenada vagy 

Antigua és Barbuda) képest”.77 A St-Barthexit esetében már nem került sor 

népszavazásra, ezt a sziget Területi Tanácsának (Territorial Council, 

lényegében az országgyűlésük) megválasztott képviselői kérték. Nicolas 

Sarkozy 2010-ben úgy döntött, hogy kérelmezi az Európai Tanácstól a sziget 

OCT státuszúvá minősítését OMR-ről. A státusz változást Saint-Barthélemy-

sziget EU-val kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2010. október 29-

i 2010/718/EU európai tanácsi határozattal78 rendezték a felek, melynek 

köszönhetően a sziget 2012. január 1-jétől kezdődően nem tartozik az Unió 

legkülső régiói (tehát az OMR-ek) közé, ehelyett ettől a dátumtól kezdve 

elnyeri a Szerződés negyedik részében előírtak szerinti társult tengerentúli 

országok és területek (OCT) jogállását.  

Saint Barthélémy polgárai megtarthatták uniós polgárságukat, az euró 

pénznemét, és bizonyos európai fejlesztési alapokat, de az uniós jog hatályán 

kívül kerültek a többi területen – az OCT államokra vonatkozó kivételekkel. 

Annak ellenére, hogy az EUSz. 50. cikke már hatályban volt, nem ez 

szolgáltatta a jogalapot az eljáráshoz, hanem az EUMSz. OCT-államokra 

vonatkozó speciális rendelkezései. A kilépés – mindebből is adódóan ez 

esetben is sokkal inkább nevezhető státusz-váltásnak, valamint az uniós jog 

területi hatályának csökkenésének, mint tényleges kilépésnek.  

Fontosnak tartom azt is rögzíteni, hogy ezekben a függetlenedési 

törekvéseket igazoló esetekben nem egy terület meglévő államból való 
                                                                                                                                                                     

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/100/outermost-regions-ors- (letöltve: 

2019.08.28.) 
77 AFP: La collectivité de Saint-Barthélémy obtient un nouveau statut européen, cBanque, 2010. 

október 29.-i bejegyzés, elérhető: https://www.cbanque.com/actu/20523/la-collectivite-de-saint-

barthelemy-obtient-un-nouveau-statut-europeen (letöltve: 2019.08.28.). 
78 Saint-Barthélemy-sziget EU-val kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2010. október 29-i 

2010/718/EU európai tanácsi határozat, HL L 325., 2010.12.9., p. 4. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/100/outermost-regions-ors-
https://www.cbanque.com/actu/20523/la-collectivite-de-saint-barthelemy-obtient-un-nouveau-statut-europeen
https://www.cbanque.com/actu/20523/la-collectivite-de-saint-barthelemy-obtient-un-nouveau-statut-europeen
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kiválásáról van szó, nem jött létre új állam, csupán Algéria, Saint Barthélémy 

és Grönland korábbi gyarmatosítóival (illetve ez utóbbi esetén társállamával) 

szemben változott meg korábbi kapcsolata, státusza. 

A Brexithez talán leginkább hasonlítható konkrét példa nem más, mint 

Grönland79 kilépése. A hasonlóságot az adja, Grönland – az Egyesült 

Királysághoz hasonlóan – jogi eljárás által biztosított úton szakadt el az 

Európai Közösségektől, míg Algéria és Saint-Barthélémy esetében konkrét 

eljárásról nem beszélhetünk. A franciák elfogadták ezen államok autonómiára 

való törekvését és igyekeztek státusz-változtatással feloldani az egykori 

gyarmatok szuverenitáshoz fűződő, egyre erősödő igényéből fakadó 

feszültségeket. Így ténylegesen sem a nemzetközi jog szerinti kilépési 

eljárásra, sem közösségi/uniós jog szerinti eljárásra nem került sor esetükben. 

Grönland helyzete azért is érdekes – szemben a másik két bemutatott esettel 

– mert kipróbálta az EK tagságot, és annak ismeretében döntött úgy, hogy 

megváltoztatná státuszát. Rögtön hozzá kell tennem az előző kijelentéshez, 

hogy Grönland lakosai nem támogatták a dán csatlakozási népszavazás 

alkalmával a közösségi tagságot.80 Grönland tehát mintegy tíz éves kvázi 

tagállami státusz gyakorlását követően döntött a kilépés mellett az 1980-as 

években.81  

Ahogy már korábban rögzítettem, Grönland Dánia jogán volt csak tagja az 

Európai Közösségeknek. Kilépése – ennek ellenére − a közösségi jog területi 

                                                           
79 Patricia Mindus szerint a legjobb példa Algéria esete lenne a kilépéshez közeli eseményre, az uniós 

polgársághoz kapcsolódó jogok változása vizsgálatának szempontjából. Minden „kilépéshez 

hasonló” esetben valójában a közösségi jog területi hatályának csökkenéséről volt szó (legyen szó 

akár Új Guineáról (1962), Algériáról (1962), Grönlandról (1985), vagy Saint Barthémelyről (2003)) 

egyik sem igazán hasonlítható a Brexithez, mely már egy (tényleges) tagállam szerves és évtizedes 

kapcsolatát szakítja meg az EU-val. Mindus kifejezetten az uniós polgárság szempontjából 

közelítette meg a kérdést. Lásd: MINDUS, Patricia: Understanding Citizenship: The Functionalist 

Approach, In: MINDUS: European Citizenship after Brexit, Freedom of Movement and Rights of 

Residence, Palgrave Studies in European Union Politics, 2017, pp. 45-60.  
80 Erről a következő alfejezetben részletesebben is szólok. 
81 Grönland kilépéséről részletesebben, lásd: WEISS, F., 1985. Greenland’s Withdrawal from the 

European Communities. European Law Review, 10(3), p. 173., valamint HARHOFF, F., 1983. 

Greenland’s withdrawal from the European Communities. Common Market Law Review, Martinus 

Nijhoff Publishers, 20. kötet, pp. 13-33., és KRÄMER, H., 1982. Greenland’s European Community 

(EC)-Referendum, Background and Consequences. German Yearbook of International Law, 25. 

kötet, pp. 273-289. 
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hatályának csökkenését82 eredményezte. Ahhoz, hogy a kilépést – melyre a 

nemzetközi jog szabályai szerint kerülhetett sor, vonatkozó közösségi jogi 

normák hiányában – átfogóan bemutassam, először Grönland sajátos helyzetét, 

körülményeit és kvázi-tagállamiságát foglalom össze. 

2.3.1. Grönland sajátos helyzete az Európai Közösségekben 

 

Grönland ugyan saját jogán sosem volt az európai integráció tagja – már csak 

földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően sem nevezhető „európainak” – ám 

Dánia társországaként, különleges helyzetére tekintettel tagja lehetett az 

Európai Közösségeknek, méghozzá Dánia 1973-as csatlakozásától Grönland 

1984-ben bekövetkezett kilépéséig. Grönland szavazópolgárai egyébként nem 

támogatták a közösségi tagságot a dán csatlakozási népszavazáson.83 

Grönlandnak számos sajátossága84 van földrajzi85 és szociológiai értelemben 

egyaránt. Mivel ezek a sajátosságok hozzájárultak kilépésükhöz is, érdemes 

röviden ezeket áttekinteni.    

Különlegessége földrajzi adottságai mellett abban áll, hogy már a 14. 

századtól dán érdekeltséghez tartozott, a 18. században kolonizálták, mely 

gazdasági kapcsolat mára − köszönhetően az 1953-as dán alkotmánynak − 

Dánia autonóm tartományává tette, így társországaként vesz részt a nemzeti és 

nemzetközi politikában. A dán-grönlandi együttműködésben Grönland az 

                                                           
82 Megjegyzendő, hogy Grönland Overseas Countries and Terrotories (OCT) státuszban van kilépése 

óta, így az Európai Unióval szerves – de nem tagállami – kapcsolatban áll. Az OCT státuszról lásd 

korábbi – Algéria és Saint-Barthélémy kapcsán írt – lábjegyzeteim.  
83 A grönlandi szavazók 70,3%-a szavazott nemlegesen a dán csatlakozási népszavazáson, míg 29,7%-

a támogatta a csatlakozást az Európai Közösségekhez. Bizonyára emiatt nem is érintette osztotta 

meg a grönlandi társadalmat a kilépés elhatározása egy évtizeddel később. A grönlandi kilépés miatti 

szerződésmódosításhoz (Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the 

European Communities, OJ No. L 29/19, of 1. 2. 1985) fűzött kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke 

rögzítette a kilépést követő átmeneti időszakot, melyben a grönlandiak, az állampolgársággal nem 

rendelkező lakosok, valamint a vállalkozások megtarthatták EU jogból eredő jogaikat. Lásd: 

Európai Bizottság: Status of Greenland: Commission Opinion, COM (83) 66 final, 2 February 1983. 
84 Ezekről lásd részletesen: KING, David C.: Cultures of the world Greenland. Marshall Cavendish, 

New York, 2009., p. 7. 
85 Grönland a Föld legnagyobb szigete, földrajzilag Észak-Amerikához tartozik, politikailag 

Európához. Őslakosai az eszkimók (inuitok), éghajlata arktikus, területének több mint 80%-át 

jégtakaró borítja. Mindezekre tekintettel gazdasága leginkább vadászatra és halászatra, valamint juh- 

és rénszarvastenyésztésre épül, infrastrukturális hálózata pedig kiépületlen (leggyakoribb 

közlekedési eszköz a szán és a helikopter, esetleg a vízi közlekedés bizonyos formái). 
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1979-es autonómiatörvény alapján teljes belügyi autonómiával rendelkezik, 

dönthet nemzetközi szervezetekben vállalt tagságáról (pl. tagja az Északi 

Tanácsnak, s Dániával ellentétben mára már nem tagja az európai 

integrációnak). A dán csatlakozási szerződés rögzített néhány – közösségi 

szerződéses kerettől eltérő – Grönlandra alkalmazandó kivételt. A dán 

csatlakozási szerződéshez86 kapcsolt 4. jegyzőkönyv lehetővé tette a halászati 

termékek piacának összeszervezését Grönland számára, a csatlakozási 

szerződés pedig kijelölt egy 12 km-es kizárólagos halászati zónát a grönlandi 

halászok részére 1983. január 1-jéig. Ez kedvező csatlakozási feltételt 

biztosított a grönlandiak számára is, akik a csatlakozási népszavazáson nem 

támogatták a közösségi tagságot.  

Közösségi tagsága alatt jelentős pénzügyi támogatásokban részesült 

Grönland mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból, mind az EMOGA87-ból. Ezen túlmenően energiaforrások 

lokalizációjára is felvehettek támogatást, melyek mind gazdasági és 

infrastrukturális fejlődésüket szolgálták, csakúgy, mint a juhtenyésztés 

ösztönző és halászat támogató programok. Agrárgazdaságuk fejlesztése 

érdekében az Európai Beruházási Bank kedvezményes kölcsönöket biztosított 

számukra. Valamennyi közösségi jogi aktus megalkotása és alkalmazása során 

tekintettel voltak Grönland kivételes szociális, etnikai, gazdasági és 

strukturális feltételeire.88 Számos kivételt és kiegészítést fűztek különböző 

jogegységesítést célzó közösségi jogszabályhoz, például az ÁFA-ról szóló 

77/805/EGK tanácsi irányelv nem volt alkalmazható Grönland esetében, 

tekintettel arra, hogy Grönlandon nem létezik ez az adó. Kérdés, hogy 

mindezen előnyök biztosítása mellett, miért döntött Grönland az Európai 

Közösségekből való kilépés mellett. 

Azon túl, hogy az európai integráció a közös demokratikus és alkotmányos 

hagyományokkal, kulturálisan és szociológiai szempontokat illetően is hasonló 

                                                           
86 Treaty of Accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom (1972) OJ L 73, 27.3.1972 
87 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciális Alap. 
88 HARHOFF, Frederik: Greenland’s withdrawal from the European Communities, Common Market 

Law Review, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, Vol. 20, 1983, p. 15. 
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sajátosságokkal bíró európai államokat rendez érdekszövetségbe – melyek 

egyike sem egyezik Grönland tulajdonságaival – nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy a grönlandiak gazdasága a vadászatra és halászatra épül, melynek 

mértékét az Európai Közösségek – még ha kizárólagos halászati zónát is 

biztosítottak 1983. január 1-jéig a grönlandiaknak – meghatározta és 

meghatározza. Nyilvánvaló, hogy a halászat feletti kontrolt nem kívánták a 

grönlandiak végleg átengedni az EK-nak, bármennyire is kedvező feltételeket 

biztosítottak számukra más területeken. Grönland lakosságának csaknem 

egésze a halászatból vagy ahhoz kapcsolódó más tevékenységből biztosítja 

megélhetését, tehát gazdaságuk teljes mértékben függ a halászat sorsától. 

Mivel népességük relatíve csekély89 számú, területük viszont objektíve 

nagynak90 tekinthető, nem szorulnak más államokhoz tartozó vízfelületek 

használatára. Az 1976-os hágai csúcstalálkozó91 lehetett a grönlandi döntés 

egyik alapja, melyen az Európai Tanács kifejtette, hogy azok a térségek, ahol a 

gazdaság a halászati szakpolitikára épül, fokozottan tekintettel kell, hogy 

legyenek a halállományok helyzetére a kihalászás (túlhalászás) elkerülése, 

valamint a fenntarthatóság és az ökoszisztéma védelme érdekében. Grönland 

szeretett volna más kérdésekhez hasonlóan kedvezőbb feltételeket a halászat 

igazgatásában is elérni, és amennyiben kapacitásuk lehetővé teszi kihalászni a 

teljes kifogható mennyiséget, azonban az Európai Bizottság92 deklarálta, hogy 

efféle kizárólagos jogosultságot nem élvezhetnek a grönlandi halászok a közös 

halászati terület elvének sérelme nélkül.         

                                                           
89 Grönlandnak 2017-ben 50 094 lakosa volt. Forrás: Statbank Greenland: 

http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/?rxid=ddc54239-

d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6, (letöltve: 2018.04.7.) 
90 Területe 2 130 800 négyzetkilométer. Viszonyításképp: Magyarország területe a Földrajzi 

Világatlasz szerint 93 036 négyzetkilométer. Grönland területét szemléletesebben csak úgy lehet 

leírni, hogy legészakibb és legdélibb pontjai közti távolság megegyezik a Koppenhága-Szicília 

távolsággal.  
91 European Council meeting on 29 and 30 November 1976 in The Hague President's conclusions, 

http://www.consilium.europa.eu/media/20791/the_hague_november_1976__eng_.pdf, (letöltve: 

2018.04.05.) 
92 Commission opinion on the status of Greenland in Bulletin of the European Communities, 

Suplement 1/83. 1983. II. 2. 

http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/?rxid=ddc54239-d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6
http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/?rxid=ddc54239-d6ff-4c98-a45a-bac4e42406f6
http://www.consilium.europa.eu/media/20791/the_hague_november_1976__eng_.pdf


48 

 

Grönland sajátosságain93 és halászati politikáján túl a kilépés mellett 

szólhatott „önkormányzatiságának”, autonómiájának kivívása iránti igény is. 

Grönlandon ugyanis – a Feröer-szigetekhez hasonlóan – bevezették (először 

1979-ben) az autonómiatörvényt, amely lehetővé tette számukra a 

függetlenséget, de a dán állam részeként. Az autonómiatörvénynek 

köszönhetően számos kérdésben önálló hatáskörrel rendelkezik Grönland, 

amely kérdésekben az Európai Közösségek is kompetens a csatlakozási 

szerződésnek köszönhetően. Ezen tény pedig szükségszerűen a tagállami 

hatáskörök csorbulását eredményezte volna, melyet a grönlandi gazdaság és 

társadalom fejlődése szempontjából akadályként értékelt az akkori grönlandi 

nemzeti döntéshozó testület (a Landsstyre). Az autonómiatörvény 1981-es 

hatályba lépését követően az új grönlandi kormány népszavazást írt ki a 

közösségi tagság kérdésében 1982-ben. A népszavazáson94 a grönlandi 

lakosok 53,02%-a döntött a kilépés mellett, 46,98%-a a tagság fenntartása 

mellett.  

2.3.2. Grönland kilépése a nemzetközi jog szabályai szerint 

 

Ahogyan Harhoff is fogalmaz, „Grönlandnak életbevágó érdeke fűződik a 

Közösségekkel fennálló gazdasági-kereskedelmi kapcsolataihoz, melyeket nem 

kívánt megszüntetni tagságával együtt”.95 Épp ezért volt fontos számukra a 

tengerentúli területekhez és külbirtokokhoz (OCT) való csatlakozás. Így – a 

Közösségek és a tengerentúli közösségek közti megállapodásra tekintettel – 

gazdasági kapcsolatuk megmaradhatott az európai államokkal, amellett, hogy 

Dánia társországaként is lehetett volna erre lehetőségük. Viszont az 

integrációba kényszerítésük és bent tartásuk gyarmati múltjukat idézhette 

volna, melyet a fejlődő Dánia nem engedhetett meg. Így, Dánia már a 

népszavazás előtt deklarálta, hogy tiszteletben fogja tartani annak eredményét. 

                                                           
93 Ezekről részletesebben lásd: HARHOFF, F.: i.m. 
94 A népszavazásról lásd: KRÄMER, H.R.: Greenland’s European Community (EC)-Referendum, 

Background and Consequences, German Yearbook of International Law, Vol. 25., 1982, pp. 273-

289. 
95 HARHOFF, F.: i.m., p. 26. 
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Ennek megfelelően 1983-ban kérelmet nyújtott be a Tanácshoz a Szerződések 

módosítására vonatkozóan, hogy lehetővé tegyék Grönland kilépését a 

Közösségekből és áthelyezésüket az OCT államok státuszába. A Bizottság és a 

Parlament is nyitottan állt a kérdéshez, a Bizottság javasolta is az OCT státusz 

biztosítását96 Grönland számára, melyet az Európai Parlament – kevés 

ellenszavazattal – jóváhagyott. A Tanács felkérésére a Bizottság kiegészítő 

javaslatokat dolgozott ki a grönlandi halászati kérdések megfelelő képviselete 

érdekében.97  

A szerződések EGK Szerződés 236. cikke szerinti egyhangúsággal történő 

módosítását követően, miután valamennyi tagállam ratifikálta a 

módosításokat, hatályosult Grönland kilépése 1985. február 1-jével. Fontos, 

hogy a tagállami kilépés joga ekkor még nem került be a közösségi 

joganyagba, tehát a kilépési eljárás sem ez alapján zajlott le.  

A fent leírt folyamat sokkal inkább volt egy tárgyalásokkal lebonyolított, 

konszenzusos kilépési megállapodás, valamint „státuszváltás” (egy tagállam 

társországakénti kvázi-tagságról OCT állam státuszára), mégis kellett, hogy 

valamilyen jogalapra támaszkodjanak a tárgyalások során. A nemzetközi jog 

általános szabályait tették a kilépés alapjául szolgáló joganyagként, melyekhez 

képest a közösségi jog különös szerepben működik azokon a területeken, ahol 

a nemzetközi és a közösségi – napjainkra már az uniós jog − párhuzamosan 

jelen van. 

A kilépés tehát gyakorlati szempontból már 1983-ban is több eljárási és 

anyagi jogi kérdést vetett fel. Elsőként felmerül, hogy jogilag megengedhető 

volt-e Grönland kilépése. A kilépésére a nemzetközi jog szabályai lehettek 

irányadóak, nevezetesen a szerződések jogáról szóló 1969-es bécsi 

egyezmény98 rendelkezései. A Bécsi egyezmény a clausula rebus sic stantibus 

                                                           
96 WEISS, Friedl: Greenland’s Withdrawal from the European Communities, European Law Review,  

1985/3., p. 173. 
97 Grönland kilépéséhez kapcsolódó részkérdésekről lásd még többek között: TATHAM, A. F.: ’Don’t 

mention divorce at the wedding Darling!’: EU Accession and Withdrawal after Lisbon, in: (ed.: 

Andrea Biondi, Piet Eeckhout, and Stefanie Ripley e): EU Law after Lisbon, Oxford Scholarship 

Online, 2012, pp. 128-154. 
98 No. 18232 Vienna Convention on the law of treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 

1969, Vol. 1155,1-18232, mely hatályba lépett 1980. január 27-én. A hatálybalépés igazolja, hogy 
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elvén alapuló normákat rögzít. A szerződések univerzális szabályai szintén 

érvényesülnek. Így például a pacta sunt servanda elvvel ellentmondó lenne, 

amennyiben egy szerződés egyoldalú felmondására nem lenne lehetőség. A 

szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény rendelkezik a szerződések 

felfüggesztéséről és a szerződésekből történő kilépésről is.99 Rögzíti, hogy 

csak annyiban alkalmazható az Egyezmény, amennyiben a szóban forgó 

szerződés (nevezetesen a Római Szerződés) nem tartalmaz kilépésre 

vonatkozó rendelkezéseket – tehát generalis háttérszabályként áll 

rendelkezésre a nemzetközi szervezetre vonatkozó specialis joganyag 

hiányosságait orvosolandó. Ebből az is következik, hogy jelenleg – uniós jogi 

rendelkezés meglétére100 tekintettel – a nemzetközi jog általános szabály-

anyaga mellőzendő mind az Egyesült Királyság101, mind pedig más, a jövőben 

esetlegesen kilépni szándékozó tagállam esetében.  

A Bécsi egyezmény három rendelkezését érdemes vizsgálni a kilépés 

kapcsán. Az egyezmény 54. cikke kimondja, hogy a felek közösen 

megállapodhatnak, hogy az egyik fél kilép az együttműködésből. Mivel maga 

az együttműködés is közös megegyezésen alapul, így a kilépés is történhet 

ekképpen. A dán kormány végül is kimondva-kimondatlanul, ezt az eljárást 

választotta.  

Az 56. cikk azt az esetet teszi lehetővé a felek számára, amikor nincs 

köztük megegyezés. Ilyenkor is lehetőség van az egyoldalú szerződés-

felmondásra, de ha a szerződés szellemisége ezt nem teszi lehetővé, akkor is 

biztosítani kell a tagságról való lemondáshoz fűződő egyoldalú jogot. A 

Római Szerződés szellemisége az Ever closer Union megteremtését szolgálja, 

melybe koncepcionálisan nem férhet bele a kilépés. Viszont tény, hogy 

Grönland – a fentiekben bemutatott jellemzői alapján – nem sorakoztatható fel 

a közös európai alkotmányos és kulturális hagyományokkal bíró államok 
                                                                                                                                                                     

az 1983-as kilépés során már hatályosulása okán alkalmazandó ius generalis-ként jelent meg a 

dokumentum. 
99 Az 1969-es bécsi egyezmény a szerződések jogáról, V. rész, 42. cikk 
100  Az EUSz. 50. cikke. 
101 Az Egyesült Királyság kilépéséről lásd többek között: HILLION, Christophe: Accession and 

Withdrawal in the Law of the European Union, in: (ed.: CHALMERS, Damian –ARNULL, 

Anthony), The Oxford Handbook of European Union Law (Chapter 2), 2015, pp. 126-152. 
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körében, ráadásul már a csatlakozási népszavazás alkalmával sem erősítette 

meg közösségi tagság iránti igényét, Dánia jogán mégis csatlakoznia kellett. 

Tehát magával a Római Szerződés szellemével is ellentmondó lett volna az 

integrációban való maradásra kényszeríteni Grönlandot, mely érvet – 

amennyiben az 54. cikk szerinti konszenzusos tárgyalás nem következett volna 

be – alkalmazhatott volna a dán kormány.102  

Végül szükséges vizsgálni az egyezmény 62. cikkét, amely a fentebb 

említett clausula rebus sic stantibus elvet rögzíti. A körülmények jelentős 

változását eredményezte többek között az autonómiatörvény bevezetése, ám 

ez Grönland „saját felróható magatartása”, vagyis, a fennálló közösségi 

joggal esetlegesen ellentmondó nemzeti szabály megalkotása nem teremti meg 

a fenti klauzula alkalmazásának lehetőségét. Így, ez az alapelv nem volt 

alkalmazható.103 Felmerülhet az is kérdésként, hogy bizakodhatott-e alappal 

Grönland akkori politikai vezetése a kezdeti kedvezményekhez hasonlók 

megszerzésében, vagy biztosabbnak tűnt a halászati-kvótáktól mentes, 

Közösségen kívüli zónához való tartozás.  

Grönland kilépésére tehát az 54. cikk szerinti, tárgyalásos úton, közös 

megegyezéssel került sor.104 Nyilvánvaló, hogy gazdasági érdekekre tekintettel 

határozták el kilépésüket elsősorban (halászati szakigazgatás feletti kontrol 

megőrzése), mely érdek nem volt összhangba hozható a közösségi halászati 

kvóták rendszerével. Grönland gazdaságilag és népességére tekintettel sem 

volt jelentős az európai integráció többi államához viszonyítva 1983-ban, így 

kilépésének gazdasági, politikai és jogi (pl. a közösségi jog területi hatályának 

csökkenése) következményei össze sem hasonlíthatók az Egyesült Királyság 

kilépésével.  

Grönland kilépésének zökkenőmentes lebonyolítása jól mutatja a 

nemzetközi jog működését, értékeit, és hézagpótló jellegét, melyekkel 

érvényre juttatta a klasszikus jogi alapelveket. Az integráció első évtizedeiben 

                                                           
102 Erről lásd részletesebben: HARHOFF: im., 30. 
103 Lásd: HARHOFF: uo. 
104 Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities, 

OJ No. L 29/19, of 1. 2. 1985. 
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ennek hatalmas jelentősége volt, hiszen nem tette szükségessé a kilépési 

eljárásra vonatkozó közösségi norma beiktatását, így nem is került sor „idő 

előtt” a közösségi jog szerinti kilépésre, melynek az integráció fejlődése, 

alakulása szempontjából kiemelkedő jelentősége lehetett volna.  

A nemzetközi jog hatása érzékelhető az Európai Unió adta jogi keretek közt 

is, amelynek jellemzőit, jogi természetét az uniós jog belső szabály-anyagával 

és értékrendjével együtt kell értékelni, értelmezi. Tehát, a hagyományos 

értékek új formában, kiegészülve jelennek meg. Grönland kilépésének 

elemzése meglátásom szerint ezért is fontos, hiszen a nemzetközi jog és az 

uniós jog szerinti kilépési eljárást – a tükröződő értékek mentén − 

összehasonlíthatóvá teszi. A következőkben – a későbbiekben elemzésre 

kerülő EUSz. 50. cikkét elemző fejezetet előkészítendő – a nemzetközi jog és 

az uniós jog szerinti kilépés főbb hasonlóságait és eltéréseit rögzítem. 

2.3.3. Kilépés a nemzetközi és az uniós jog szabályai szerint 

 

Jelen fejezet célja az EUSz. 50. cikke szerinti eljárás megszületése előtt 

alkalmazott kilépési folyamat bemutatása, értékelése. Ez nem más, mint egy 

kvázi-tagállam konszenzuson alapuló eljárása, a nemzetközi jog adta keretek 

között. Az, hogy mind Grönland, mind az Európai Közösségek számára fontos 

volt a békés, közös megegyezésen alapuló kilépés, és ezzel egy időben 

Grönland jogállásának OCT állami keretek közé helyezése, jelzi, hogy ezen 

esemény nem rengette meg sem gazdaságilag, sem más szempontból egyik 

szerződő felet sem, bár tény, hogy az integráció sem volt annyira előrehaladott 

állapotban, mint napjainkban.  

Ezzel szemben napjaink Európai Uniója a Brexitnek ugyanúgy vesztese, 

mint az Egyesült Királyság, hiszen a világ legnagyobb – mintegy 512 millió105 

fogyasztót tömörítő – piaca elveszítheti a közel 66 millió főt jelentő UK-t. Az 

                                                           
105 Az Eurostat adatai szerint 2018-ban több, mint 512 millió fogyasztót (uniós polgárt) számlál az 

EU. Az adatok elérhetőek: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001 

(Letöltve: 2018.08.30.) 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001
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Egyesült Királyság távozása többek között ezért is ennyire bonyolult jogi, 

gazdasági és társadalmi kérdésekkel bíró folyamat. 

A jelenlegi – EUSz. 50. cikk szerint106 rendezett – szabályozáshoz hasonló 

értékeket közvetít a nemzetközi jog keretjellegű, alapelveken nyugvó 

szabályozása is. Mivel a tagállami státusz egy szerződéses, általában 

hosszútávra tervezett, szerves kapcsolat egy állam és egy nemzetközi 

szervezet között, így az idő múlása, a körülmények változása, az érdekek 

alakulása hozhat olyan új tényezőket, amelyek a szerződések alapelveinek 

(pacta sunt servanda, clausula rebus sic stantibus, stb.) alkalmazását 

szükségessé teszik, s adott esetben elősegítik egy már kevésbé előnyös 

együttműködés felbontását. Az uniós jog is tiszteli ezeket az alapelveket, 

amelyek – még ha az EUSz. 50. cikkéből nem is derülnek ki egyértelműen – 

mögöttes elvekként, értékekként jelen vannak. Az, hogy a Lisszaboni 

Szerződéssel bekerült az uniós joganyagba a tagállami kilépés joga, azt jelzi, 

hogy a tagállamok elismerték a körülmények változását, tiszteletben tartva, ha 

egy tagállam az Unión kívül képzeli el működését a továbbiakban. Ez pedig 

nem más, mint a fenti alapelvek hallgatólagos elismerése.  

Hasonló az 50. cikk a nemzetközi szabályanyaghoz abban is, hogy magának 

a döntésnek a meghozatala egyoldalúan a tagállam kezében van. Addig, amíg 

a döntést nem hozták meg a belső jogszabályoknak megfelelően, hivatalosan a 

másik félnek nincs tudomása a folyamatban lévő lépésről, arra nem reagál, a 

folyamat tehát egyoldalú. Mind a nemzetközi jog, mind az uniós jog a kilépni 

szándékozó tagállamra bízza a kilépésről szóló döntés meghozatalának 

módját. A döntés közlésétől válik kétoldalúvá107 a folyamat, melyben a 

kilépésben érintett állam és a nemzetközi szervezet tárgyal egymással, feltéve, 

                                                           
106 Ehhez lásd még többe között: CIRCOLO, Andrea - HAMUĽÁK, Ondrej - BLAŽO, Ondrej: Article 

50 of the Treaty on European Union: How to Understand the ‘Right’ of the Member State to 

Withdraw the European Union?, In: In: TROITIÑO, David Ramiro-KERIKMÄE, Tanel- 

CHOCHIA, Archil (eds): BREXIT: History, Reasoning and Perspectives, 2017, pp. 199-215. 
107 A kilépési eljárás egyoldalú-kétoldalú elhatárolása kapcsán lásd korábban már – hasonlóképp − 

kifejtett álláspontomat: KISS Lilla Nóra: Unilateral Withdrawal of a Member State? Some Thoughts 

on the Legal Dimensions of Brexit. Pécs Journal of International and European Law, 2018/I, 37., 

valamint KISS Lilla Nóra: Kilépés az Európai Unióból: Az EUSz 50. cikke a Brexit tükrében; Pro 

Futuro: A jövő nemzedékek joga, 2018/3. szám, pp. 97-117. 



54 

 

hogy előbbi fél tárgyalásba kíván bocsátkozni. Dilemma övezi meglátásom 

szerint azt, – tekintettel a lojális együttműködésre, mint uniós tagságból 

fakadó kötelezettségre – hogy megteheti-e jogszerű keretek között a 

kilépésben érintett állam azt, hogy nem folytat tárgyalásokat a szervezettel, 

melyből kilép és fordítva.  

Tárgyalás mellőzése esetén is lesznek kétoldalú hatásai a kilépésnek, 

mindazonáltal úgy gondolom, hogy a kilépési szándékot rögzítő határozat 

közlésétől kezdetét veszi egy szükségszerűen kétoldalú időszak, melyben a 

felek kísérletet tesznek a tárgyalások útján végbemenő, szerződéssel záruló, 

rendezett kilépés lefolytatására. Már az is a kétoldalúságot támasztja alá, hogy 

a kilépési nyilatkozat közlésével indul meg hivatalosan a folyamat, a közlési 

időpont jelenti az eljárás kezdeti szakaszát. Tehát a közlésnek hatályosulnia 

kell az uniós jog szerint, nem elég ha hivatalos lapjában kihirdeti kilépésre 

vonatkozó döntését az érintett állam, és erről külön, címzett határozat 

formájában nem tájékoztatja az EU-t.     

A tárgyalás eredményeképp kilépési szerződés jöhet létre, amely a kilépés 

főbb pontjait rögzíti. Az EUSz. 50 cikk szerint megtörténhet a tagállam 

kilépése szerződés hiányában is, azonban ez meglátásom szerint nem 

valószínű, hiszen sem a kilépésben érintett államnak, sem az Európai Uniónak 

nem érdeke a rendezetlen viszonyokat lehetővé tevő „válás”.108  

Különbség a nemzetközi jog és az uniós jog szerinti eljárás közt, hogy a 

nemzetközi jog kilépésre vonatkozó szabályanyaga nem foglalkozik a kilépést 

követő kapcsolatról, nem várja el a szerződő felektől, hogy a kilépés során 

tekintettel legyenek a jövőbeli kapcsolatukra. Az EUSz. 50. cikke kimondja, 

hogy a kilépési eljárás során tekintettel kell lennie a feleknek jövőbeli 

kapcsolatukra. Ehhez indirekt módon kapcsolódó – ám legalább ennyire fontos 

                                                           
108 A 2019 nyári események – nevezetesen Boris Johnson miniszterelnöki kinevezése, az üzleti 

életben bizonyára jól működő, sajátos attitűdje és ez alapján tett, nyilatkozatai, lépései (pl. a brit 

parlament felfüggesztésére tett nyilatkozata 2019. augusztusában) a kilépés nélküli, 2019. október 

31-ig mindenképp lezárásra kerülő kilépésre vonatkozóan – árnyalhatnák a fent vázoltakat, azonban 

ezek ismeretében is fenntartom azt az álláspontom, hogy egyik félnek sem érdeke a rendezetlen 

kilépés. A későbbi fejezetekben kifejtem, hogy nem is feltétlenül tartom elfogadhatónak a 

szerződéssel szabályozott tagállami jogviszony ipso iure megszüntetését. Azonban erre a kilépési 

klauzula grammatikai értelmezése elvi lehetőséget ad.  
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kérdés – a kilépést követő (lehetséges)109 átmeneti időszak jogi természetének 

meghatározása. A nemzetközi jog normái az előző kérdéshez hasonlóan ezzel 

sem foglalkoznak, hiszen nem fordítanak figyelmet a kilépést követő kapcsolat 

semelyik fázisára. Az EUSz. 50. cikkében foglaltak alapján kibocsátott 

európai tanácsi iránymutatások szerint a jövőbeli kapcsolat rendezése csak a 

kilépést követően kezdődhet meg. Itt logikai ellentmondás figyelhető meg, 

hiszen egyrészt a tárgyalások eredményeképp egyáltalán nem biztos, hogy 

szerződéssel történő kilépésre kerül majd sor – ha a kilépési klauzula nyelvtani 

értelmezésére hagyatkozunk −, amennyiben mégis, akkor az európai tanácsi 

iránymutatásoknak megfelelően a kilépés bekövetkezéséig nem lehet a jövőről 

beszélni. A jövő pedig nemcsak a szerződéses kapcsolato(ka)t jelenti, hanem 

azt az átmeneti időszakot is, mely egy szerződéses – tagállami – kapcsolat 

megszűnésétől egy esetleges, pl. kereskedelmi szerződésekkel szabályozott 

kapcsolat kialakításáig következik.  Evidens, hogy nem következhet be egy 

esetlegesen hónapokig vagy évekig tartó bizonytalan időszak, mely az uniós 

tagság zárása és az új együttműködés kezdete között tartana a kérdés 

célravezető rendezéséig. Így a kilépési tárgyalások során, majd ezt követően a 

kilépési szerződésben rögzíteni szükséges az átmeneti időszak terjedelmét, 

jellegét, az együttműködés formáját (esetlegesen a tagállami státusz bizonyos 

elemeinek ideiglenes fenntartását) a jogbiztonság megőrzése, fenntartása 

érdekében. Ez is jól mutatja, hogy Grönland kilépéséhez képest mekkora 

változáson ment keresztül az integráció, a jogi-társadalmi-gazdasági-politikai 

összefonódás milyen magas szintet érhetett el, mely mind komplikálja a 

kilépést, az azt követő átmeneti időszak jellegét, valamint a kilépésre 

vonatkozó megállapodás tartalmát is. Ez az a pont, melynél a nemzetközi jog 

és az uniós jog szerinti eljárás összehasonlítása véget ér. 

Összességében elmondható, hogy a jog alapvető értékeit tekintve számos 

hasonlóság van a nemzetközi jog, s az uniós jog adta keretek között a kilépés 

tekintetében. Így a tárgyalások, a konszenzus, a kilépésre vonatkozó 

megállapodás mind-mind közös elemek. Talán, az 1969. évi egyezmény 54. és 

                                                           
109 Az 50. cikk erről is hallgat. 



56 

 

56. cikkeinek ötvözeteként említhetnénk az EUSz. 50 cikkének koncepcióját. 

Az 54. cikk kimondja, hogy a felek közösen megállapodhatnak, hogy az egyik 

fél elhagyja az együttműködést. Ezután tárgyalnak és pontjaikat rögzítik egy 

megállapodásban. Az 56. cikk az egyoldalú felmondást teszi lehetővé a 

tagállam számára. A döntést tehát – az 54. cikktől eltérően – nem közösen 

hozzák meg a felek, hanem a tagállam egymaga. Az EUSz. 50. cikk esetében 

az (1) bekezdés alapján meghozza saját hatáskörben a döntést a tagállam, majd 

a (2) bekezdés szerint erről értesíti az Európai Uniót. Ezt követően 

kezdődhetnek a tárgyalások, s az esetleges – ám nagyon valószínű – 

megállapodás létrehozása. Tehát az egyoldalú döntéshozatal szempontjából az 

56. cikk szerinti felmondásra hasonlít az EUSz-beli rendelkezés, míg a 

tárgyalásos folyamatot deklaráló 54. cikkre pedig az EUSz. 50 cikk (2)-(4) 

bekezdései utalnak. Az egyezmény 62. cikke a clausula rebus sic stantibus 

elvet rögzíti, amely a szerződés megkötésekor fennálló körülményektől való 

jelentős változás esetén engedné e külső, korábban ismeretlen körülményre 

hivatkozással felbontani a szerződést az egyik fél – vagy mindkét fél – 

kérésére. Ez Grönland esetében sem volt alkalmazandó, ahogyan alapvetően 

és önmagában az Egyesült Királyság esetében sem. Mindazonáltal az a tény, 

hogy az Egyesült Királyság szavazóképes lakossága véleménynyilvánító 

népszavazáson megszavazta a kilépést, meglátásom szerint kellően 

megalapozza a körülmények jelentős változását. Más kérdés, hogy az elv 

érvényesülése sokkal inkább abban mutatkozik meg, hogy az uniós jogalkotó 

(egész pontosan a tagállamok az EUSz. 50. cikk beiktatásával) lehetővé teszi 

(tették) a tagállami kilépés uniós jog alapján történő elhatározását, s nem bízza 

(bízták) a kérdést a nemzetközi jog – egyébként általános – szabályaira. Tehát 

a körülmények jelentős változásának a lehetősége elviekben elismerésre 

került, de nem közvetlen módon. Azonban, az Egyesült Királyság kilépésére 

vonatkozó döntés alapját jogilag nem a véleménynyilvánító népszavazás, 

hanem az azt tiszteletben tartó parlamenti döntés jelenti, mely a szerződéses 

alapelveknél közjogi szempontból jelentősebb értékeket juttat érvényre, 

nevezetesen az alkotmányos és demokratikus értékeket. 
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Koncepcionálisan tehát az EUSz. nem rugaszkodik el a nemzetközi jog 

normáitól, nem teszi teljesen új alapokra a nemzetközi szervezetekből történő 

kilépés elhatározását és a folyamat lebonyolítását, de uniós jogi keretek és 

mechanizmusok közé tereli azt. Ez pedig korlátot jelent a felek részére mind 

időben, mind értelmezési kérdésekben, amelyek így az Európai Bíróság 

joghatósága alá tartoznak. 
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3. FEJEZET: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ALAKULÁSA A 

LISSZABONI SZERZŐDÉST KÖVETŐEN KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A KILÉPÉS JOGÁNAK BEIKTATÁSÁRA 

 

Az európai integrációs paradigma a kezdetektől az együttműködés 

elmélyítését célozta, tehát a kezdetben megfogalmazott ever closer Union 

szemléletet követte évtizedeken keresztül – még ha nem is teljesen töretlenül. 

Ebben a folyamatban a jogharmonizáció és bizonyos területeken a 

jogegységesítés, a közös sztenderdek kidolgozása is jelentős szerepet játszott.  

Az integráció folyamatos fejlődésében a Lisszaboni Szerződés is 

előrelépéseket hozott. Már az Európai Alkotmányszerződés110 (a 

továbbiakban: EASz.) tervezete111 is magába foglalta a tagállami kilépés 

jogát.112  

Az EASz. I-60. cikke az „önkéntes kilépés az Unióból” címet viseli. 

Érdekes a kilépés elhatározásának önkéntes jellegének hangsúlyozása, a 

kilépés meglátásom szerint szükségszerűen önkéntes, hiszen amennyiben egy 

tagállam jogviszonya távozási szándéka ellenére szűnne meg, akkor kizárásról 

beszélhetnénk. Ez lehet az oka annak, hogy az EUSz. már nem hangsúlyozza 

az önkéntességet, bár kétségtelenül a kilépés (önszándékú), tehát egyoldalú 

elhatározásáról van szó.  

Az EASz.113 egyik újítása tehát a tagállamok kilépéshez való jogának 

rögzítése, mely egyaránt értékelhető az integrációs paradigma esetleges 

                                                           
110 Európai Alkotmányszerződés, I-60. cikk, Önkéntes kilépés az Unióból, 2004 HL C310/1, Forrás: 

https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf, 

(letöltve: 2017.08.15.) 
111 Lásd: BARRETT, Gavin: Creation’s Final Laws: The Impact of the Treaty of Lisbon on the ’Final 

Provisions’ of Earlier Treaties, Yearbook of European Law Vol 27., Issue 1, 1 January 2008, Pages 

3–46, https://doi.org/10.1093/yel/27.1.3 , 2008, pp. 3-46. és NICOLAIDES, Phedon: Is withdrawal 

from the European Union a Manageable Option?, A Review of Economic and Legal Complexities, 

Bruges European Economic Policy (BEEP) Briefing 28/2013, elérhető: 

http://aei.pitt.edu/id/eprint/58466 (letöltve: 2017.08.15.) 
112 ANGYAL Zoltán: Az Európai Unióból való kilépés aktuális jogi kérdései, In: Publicationes 

Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica XXXIV, 2016, pp. 115-124. 
113 Az EASz. témaköréről lásd még többek között: ANGYAL Zoltán: Alkotmányszerződés kontra 

Reformszerződés, avagy az EU működésének elsődleges jogi keretei, Jogtudományi Közlöny, No.4., 

2008, 179 – 190. o., GANCZER Mónika: Az Európai Unió alkotmányos szerződésének ratifikációja 

és annak buktatói, Állam- és jogtudomány, 48. évf. 1. sz. / 2007, 99-148; AMATO, Giuliano-

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
https://doi.org/10.1093/yel/27.1.3
http://aei.pitt.edu/id/eprint/58466
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változását megalapozó lépésnek, és a tagállamok szuverén jogait és pozícióját 

erősítő mechanizmusnak is.  

Az Európai Alkotmányszerződés fogadtatása azonban nem volt egyhangú 

az EU-ban, hiszen a francia és holland népszavazásokon elutasításra került 

ratifikációja, ezért sosem lépett hatályba. Az integráció (federáció irányába 

való tovább)fejlődése szempontjából az EASz. ratifikációs folyamatának 

eredménytelensége már önmagában is kudarcnak tekinthető.  

Az EASz. I-60. cikkének szövege egy mondattól114 eltekintve 

megegyezik115 a Lisszaboni Szerződés 50. cikkével. Az Alkotmányszerződés 

megfogalmazásánál számos vitás kérdés merült fel, a kilépéshez való jog 

vonatkozásában, melyek érdemi vizsgálatára az értekezés keretei között nincs 

lehetőség.116 

Az Alkotmányszerződés majdnem minden lényegi pontját magában foglaló 

Lisszaboni Szerződés pozitív hozamnak értékelendő az integráció fejlődése 

szempontjából, hiszen jogi személyiséggel ruházta fel az Uniót, kötelező jogi 

erőt adott az Alapjogi Chartának, kimondta az EU csatlakozásának 

szükségességét117 az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (a továbbiakban: 

EJEE), mely lépések mind-mind garanciális értékűek az egységesülés 

                                                                                                                                                                     
ZILLER, Jacques: The European Constitution: Cases and Materials in Eu and Member States' Law, 

Edward Elgar Publishing, 2009, CHURCH, Clive H.-PHINNEMORE, David: Understanding the 

European Constitution: An Introduction to the EU, Routledge, 2005., WALKER, Neil: Not the 

European Constitution, Maastricht Journal of European and Comparative Law, No. 1, 2008, pp. 135 

–141., stb. 
114 Az Európai Alkotmányszerződés I-60. cikkének (4) bekezdése (az EUSz. 50. cikk (4) 

bekezdéséhez képest) az alábbi mondattal volt több: „A minősített többséghez a szavazásban részt 

vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának, egyben az ezen államok 

népességének legalább 65 %-át kitevő szavazata szükséges.” 
115 Ezért e dolgozatban külön nem térek ki az Európai Alkotmányszerződés I-60. cikkének elemzésére. 

Erről lásd még: J. FRIEL Raymond: Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the 

EU: Article 59 of the Draft European Constitution, The International and Comparative Law 

Quarterly, Vol. 53, No. 2 (Apr., 2004), pp. 407-428. 
116 Ezen kérdésekről lásd még többek között: https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-

/unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/f6e0f17d-17d9-4e6a-8430-

25970473a2b7/Resources (letöltve: 2019.08.30.) és:  

https://www.nyulawglobal.org/globalex/European_Union_Travaux_Preparatoires.html  

(letöltve: 2019.08.30.)  
117 Ehhez lásd többek között: ANGYAL Zoltán - KISS Lilla Nóra: Luxembourg kontra Strasbourg – 

jogi akadályok az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való Uniós csatlakozás útjában, Pro 

Futuro - A Jövő Nemzedékek Joga 2015:(1), pp. 101-119., 2015.; és MOHAY, Ágoston: Az Emberi 

Jogok Európai Egyezménye az uniós jogban – csatlakozás előtt és után(?),JURA 24:1., 2018., pp. 

71-87., elérhető: https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2018_1.pdf  

https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/f6e0f17d-17d9-4e6a-8430-25970473a2b7/Resources
https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/f6e0f17d-17d9-4e6a-8430-25970473a2b7/Resources
https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/f6e0f17d-17d9-4e6a-8430-25970473a2b7/Resources
https://www.nyulawglobal.org/globalex/European_Union_Travaux_Preparatoires.html
https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2018_1.pdf
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szempontjából. A tagállami szuverenitás szempontjából azonban az a 

garanciális értékű, hogy a Lisszaboni Szerződés 50. cikke lehetővé teszi a 

tagállamok számára az integráció elhagyását, melyre az elvi lehetőség ugyan 

korábban is fennállt a nemzetközi jog szabályai szerint, mégis, a kérdés uniós 

jog hatálya alá helyezése a tagállamok szuverén helyzetét erősíti az egyébként 

több szerző118 szerint is egyre inkább föderálisnak tekinthető környezetben. 

Az 50. cikk rendelkezései jogi eszközt adnak a tagállamoknak, mellyel, ha úgy 

ítélik meg, hogy az Unió számukra nem megfelelő irányba tart, akkor 

dönthetnek a kilépés mellett. Ez biztosítja a tagállamok szuverenitását és 

autonómiáját az EU-n belül.  

Az 50. cikk szerinti eljárás aktiválása meglátásom szerint komoly kritika az 

integráció számára. Különösen, hogy magában foglalja annak a lehetőségét, 

hogy más tagállam is a kilépés elhatározása mellett döntsön, követve a brit 

példát. Az, hogy a brit kilépés mennyire teszi próbára az EU-t, megmutatja 

majd az integráció erejét, vagy kihívások kezelésére való alkalmasságát. Az, 

hogy az EUSz. beemelte a kilépéshez való jogot az EASz.-ból, azt is jelenti, 

hogy már olyan szintre lépett az együttműködés a tagállamok szerint, mely 

megengedheti a kilépés lehetőségének explicit biztosítását. Sőt, az által, hogy 

a tagállamok az uniós jog hatálya alá vonták a kilépés kérdését, bármely 

tagállam kilépése csakis az elsődleges jog szerint történhet meg eljárásjogi 

értelemben – szemben a nemzetközi jog adta tág keretekkel.  

Az integráció fejlődésének első szakaszában nem tűnt szükségesnek a 

kilépés jogának közösségi jogban történő biztosítása. Meglátásom szerint 

ennek hátterében egyfelől a transzparencia biztosítása állhatott, vagy akár az 

is, hogy egy esetleges kilépés hátrányosan érinthette volna a háborúk után 

nehézségek árán kiépített politikai egyensúlyt Európában. Az is igaz, hogy a 

nemzetközi jog háttérszabályai rendelkezésre álltak volna az esetleges 

                                                           
118 Lásd többek között: WEILER, J.H.H.: Federalism without Constitutionalism: Europe's Sonderweg, 

i.m.; JOSSELIN, Jean Michel-MARCIANO, Alain: The political economy of European federalism, 

Series: Public Economics and Social Choice. Centre for Research in Economics and Management, 

University of Rennes 1, University of Caen: 12. WP 2006–07; UMR CNRS 6211., 2006; és RISSE, 

Thomas- BÖRZEL, Tanja A.: The European Union as an Emerging Federal System, Wayback 

Machine, Jean Monnet Center at NYU School of Law, 2008. 
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kilépésre, melyek – ahogy fentebb már kifejtettem – nem térnek el jelentősen 

az 50. cikk szerinti eljárástól.  

E helyen tartom fontosnak megjegyezni, hogy az ENSz. Alapokmánya sem 

tartalmazza a kilépésre vonatkozó rendelkezést, a szervezetből való távozás 

jogalapját a kizárás intézményében rögzíti, mely a tagok kötelezettségeinek 

súlyos megszegése esetén alkalmazható szankció. Hans Kelsen szerint119 az 

ENSz. esetén a kilépéshez való jog elhallgatása egyfelől a szervezet 

gyengülésének elkerülése érdekében történt, másrészt a szervezet 

állandóságának biztosítására, harmadrészt pedig azt kívánta megelőzni, hogy 

egy tag a kilépés kilátásba helyezésével előnyöket szerezzen a többiekkel 

szemben. Hasonló indokok állhattak a közösségi szabályozás nélkülözése 

mögött is meglátásom szerint. 

Jogtudományi szempontból mindenképp hiányosságként értékelhető a 

kilépés kérdésének rendezetlensége, hiszen egyenlőtlen helyzetet teremtett a 

Közösség és a tagállamok közt, a szupranacionalitás felé billentve a mérleg 

nyelvét. Egyenlőtlen az a jogi helyzet, melyben egy szervezethez történő 

csatlakozás lehetséges, ám a csatlakozáskor nem ismert pontosan a szervezet 

elhagyásának feltételrendszere.  

Úgy gondolom, hogy ha nem is az EGK-Szerződésnek, de minimum a 

csatlakozási szerződéseknek tartalmaznia kellett volna valamilyen 

rendelkezést a Közösség elhagyására vonatkozóan, akár újonnan csatlakozó 

államonként eltérő feltételekkel – természetesen közös minimumszabályokra 

támaszkodva. A csatlakozási szerződésekben esetlegesen rögzített minimum 

kilépési-feltételek (így például a pénzügyi kérdések rendezése, vagy a már 

letelepült munkavállalók (1993 után pedig az uniós polgárok) tartózkodási 

jogának rögzítése, stb.), akár még visszatartó erővel is bírhatott volna, 

tekintettel arra, hogy a tagállamok tisztában lettek volna (és lennének) 

kilépésre vonatkozó elhatározásuk következményeivel. Ezen intézményesített 

egyenlőtlenség ellenére a fentebb kifejtett politikai-stratégiai okokból indokolt 

deficitnek vélem a kilépés jogának elhallgatását.  

                                                           
119 KELSEN, Hans: Withdrawal from the United Nations, The Western Political Quarterly, 1948. 
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A fentiekből következik, hogy a politikailag elfogadható szabályozatlanság 

a jogtudomány szempontjából komoly hiányosságként értékelhető. Ezért az 

50. cikk beiktatását nem visszaesésnek, hanem innovatív lépésnek tekintem az 

uniós jog fejlődésében. Az előző fejezetekben kifejtett integráció-fejlődés 

szempontjából viszont az 50. cikk szabályanyagba történő iktatása a politikai 

integráció szempontjából visszaesésnek tekinthető.  

Jogi aspektusból tehát mindenképp pozitív hozama a kilépési klauzula 

beiktatásának az, hogy az újonnan csatlakozó államok esetében már a 

csatlakozás pillanatában evidens, hogy az EU-ból ki is lehet lépni, mert erre 

belső (saját) jogrendszerében lehetőséget biztosít. Feltehető, hogy a 

csatlakozáskor – mint ahogy egy házasság esetén az esküvőn – nem feltétlenül 

gondolnak a felek a kilépés, a válás lehetőségére, de azzal tisztában vannak, 

hogy lehetőségük van a válásra. Különösen igaz ez egy határozatlan időre 

létrehozott szupranacionális nemzetközi szervezet esetében. Ezt támasztja alá 

az is, hogy a csatlakozási szerződésekben a csatlakozó tagállamok nem 

határozott időre írják alá szerződésüket, nem határozott időre vállalják a 

tagállami jogviszony fenntartását, jogrendszereik összehangolását, gazdasági 

és egyéb együttműködésük folytatását.   

Csupán azért, mert az uniós jog magában foglalja a kilépés elvi lehetőségét, 

még nem feltétlenül fognak élni a tagállamok eme opcióval. Amennyiben 

viszont élni kívánnak a kilépéshez fűződő jogukkal, az EU-nak mindenképp 

érdeke, hogy saját szabályai és feltételei szerint történjen meg a kilépés, és ne 

a nemzetközi jog általános szabályai szerint.  
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3.1. A tagállami kilépés a gyakorlatban: a Brexit-referendum, lehetséges 

okai és hatásai az integráció alakulására 

 

Integrációtörténeti szempontból (is) mérföldkőnek tekinthető a 2016. június 

23-ai népszavazás, melyen a brit választójoggal rendelkező lakosság 51.9%-a 

megszavazta az Egyesült Királyság kilépését az EU-ból. Egy tagállamnak a 

világ legnagyobb szupranacionális nemzetközi szervezetéből történő kilépése 

új időszakot jelent mind az adott állam, mind a szervezet történetében. 

Ahogyan Rafał Riedel fogalmaz120 „az ever-closer (közeledő) szemlélet helyett 

az EU egyre inkább ‘ever loser’ (egyre vesztesebb), s az Egyesült Királyság 

pedig ever closer to leaving’ (egyre közeledik a kilépéshez)”. Utal itt többek 

között a felgyorsult és egyre intenzívebb europaizáció121 jelenségére, mely a 

korábban integráció iránt toleránsabb államokra negatívan hathatott, 

elmozdítva szemléletüket az euroszkeptikus szemlélet irányába.122 Ez pedig 

nemcsak az Unión belüli, hanem a harmadik országok felé fennálló képét is 

meghatározza az EU-nak. 

A Brexit tehát egy olyan példanélküli helyzetet eredményezett, mely a 

korábbi Európa-felfogáson kétségtelenül változtat. A Brexittel kapcsolatos 

szakirodalomban123 már találunk utalást124 a paradigma-változásra 

vonatkozóan. Takis Tridimas úgy fogalmaz, hogy a „Brexit hallgatólagosan 

töri össze Európa egyre szorosabb egységkénti” paradigmáját. Arra utal, hogy 

az integrációs projekt Egyesült Királyság általi elutasítása nem értékelhető 

másként, mint visszaesésként.125 Ugyan a kilépés kifejezett cselekvés, 

aktivitás, e tekintetben a hallgatólagos paradigma változás nehezen 

                                                           
120 Rafał RIEDEL: Great Britain and Differentiated Integration in Europe, In: David Ramiro 

TROITIÑO-Tanel KERIKMÄE-Archil CHOCHIA (eds): BREXIT: History, Reasoning and 

Perspectives, 2017, 100. oldal, elérhető: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9  
121 Europaizáció vagy másképp europaizálódás. 
122 Az euroszkepticizmus (mint jelenség) térnyeréséről a következőkben, mint a Brexit – és az 

integrációs paradigma változásának – hátterében álló egyik tényezőről összegzem gondolataim, 

ezért a fenti állítást alátámasztó statisztikákat a későbbiekben elemzem. 
123 A jogi vonatkozású szakirodalmak relevánsnak tartott részét az értekezés rögzíti – azonban nem a 

teljesség igényével – tekintettel a digitális kor adta lehetőségekre.  
124 TRIDIMAS, Takis: BREXIT Means BREXIT, An Endgame without an End?, King’s Law Journal, 

Vol. 27. No.3., 2016, pp. 297-313. 
125 Uo., p. 298. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-73414-9
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értelmezhető, bár a kilépés célja nem az integrációs tendenciák 

megváltoztatása, hanem – főképp − a brit szuverenitás-kontroll 

visszaszerzése.126 Tény, hogy az ebben az értelemben vett integrációs projekt a 

politikai integráció szemléletét tükrözi, melyben – az előző alfejezetben 

kifejtettek szerint – valóban visszalépésnek tekinthető a kilépés UK általi 

elhatározása. 

A következő fejezetben a brit népszavazás előzményeit és körülményeit 

mutatom be, tekintettel a téma alapos elemzése érdekében fontosnak tartott 

szempontokra. Úgy vélem, hogy a kilépés közjogi kérdéseinek vizsgálata 

szempontjából különösen fontos a népszavazás kitűzésének hátterében rejlő 

folyamatok feltárása127 is. A következőkben ezekre kerül sor. 

3.1.1. A második Brexit-referendum 

 

A kilépés kérdése128 2016-ban, több mint négy évtizeddel az első Brexit-

népszavazást követően újra felmerült, s ezúttal – sajnos − gyakorlati 

szempontból is aktuálissá vált.129  

A Brexit-népszavazáson 72,2%-s volt a részvételi arány, a szavazók 51,9%-

a szavazott az Európai Unió elhagyása mellett. Érdemesnek tartom e pontban 

röviden összegezni a népszavazás eredményeit, hiszen a szavazókról és a 

szavazatok megoszlásáról elérhető adatok hasznos információval szolgálnak a 

későbbi következtetések levonására.  

 

                                                           
126 A folyamatról érdemes megnézni a Brexit: Háborúban mindent szabad c. 2019-es filmet. Lásd: 

https://www.imdb.com/title/tt8425058/ (letöltve: 2019.08.10.) 
127 Lásd még: GLENCROSS, Andrew: Why the UK Voted for Brexit: David Cameron's Great 

Miscalculation, Palgrave Studies in European Union Politics, pp. 1-91, DOI: 10.1057/978-1-137-

59001-5  
128 Lásd még: CRAIG, Paul P., Brexit: A Drama in Six Acts (July 11, 2016). European Law Review 

August 2016; Oxford Legal Studies Research Paper No. 45/2016. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2807975  
129 A Brexit hátteréről és a folyamat összetettségéről, különböző gazdasági és politikai aspektusairól 

lásd még többek között: BÓKA János-HALMAI Péter-KOLLER Boglárka: Válás „angolosan”- A 

Brexit politikai, jogi és gazdasági agendái, Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás, 2016/2, 58-

79.o., elérhető: http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/valas-angolosan.original.pdf (letöltve: 

2017.01.05.)    

https://www.imdb.com/title/tt8425058/
https://ssrn.com/abstract=2807975
http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/valas-angolosan.original.pdf
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1. sz. ábra: A Brexit-népszavazáson (2016. június 23.) leadott szavazatok területi megoszlása 

Forrás: https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results, (letöltve: 2018.08.31.) 

 

 

A véleménynyilvánító népszavazáson az UK tagországainak fele 

megszavazza a kilépést, míg a másik fele nem, azonban a többségi akarat 

mindenkire vonatkozik – mely szükségszerűen feszültségekkel jár az Egyesült 

Királyságban. A UK tagországai – Skócia, Észak-Írország, Wales, Anglia – 

között alapvetően is voltak feszültséget eredményező kérdések, melyek a 

történelem során többször elszakadási-függetlenedési kísérletekhez vezettek 

például Skócia130 és Észak-Írország131 esetében, így a 2016. június 23-án 

                                                           
130 Lásd például a Skóciában 2014-ben tartott népszavazást arról, hogy független állammá váljon-e 

Skócia – mely az UK-tól való elszakadást eredményezte volna. 2014-ben a szavazók 55%-ba az 

elszakadás ellenzői közül került ki, azonban a helyzet sokat változott az Egyesült Királyság EU-ból 

történő kilépésének kérdése fényében, mely kilépést a skót szavazók többsége (62%) ellenzi – erről 

lásd a 2016-os referendum szavazatainak területi megosztását 

(http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results). Egy újabb skót függetlenedési 

népszavazás (melynek megszervezésére a skót kormányfő, Nicola Sturgeon megkapta a 

felhatalmazást a skót parlamenttől és 2018 őszén vagy 2019 tavaszán tervezik megtartani a jelenlegi 

(2017 tavasz) híradások alapján) eredménye könnyen lehet az Egyesült Királyság szétesése. Ehhez 

hozzátéve azt, hogy a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) választási programjában az 

állt, hogy a skót kormány jogot formál az újabb függetlenségi népszavazás meghirdetésére, ha a skót 

függetlenségről rendezett 2014-es népszavazás időszakához képest jelentősen és érdemben 

megváltoznak a körülmények, például ha Skóciát akarata ellenére ki akarják léptetni az EU-ból, 

http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
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tartott referendum és annak eredménye számtalan – már meglévő – 

érdekellentétet hozott a felszínre, amellett, hogy újabbakat is teremtett 

különböző érdekcsoportok között. Külön árnyalja a képet, hogy a 

népszavazáson Skócia és Észak-Írország szavazóinak többsége (62% Skócia 

esetén és 55,8% Észak-Írország esetén) az EU-ban maradás mellett szavazott – 

Anglia és Wales szavazóival ellentétben (Anglia esetén az EU-ban maradni 

vágyók a szavazók 46,6%-t, míg Wales esetén 47,5%-t adták). Az sem 

elhanyagolható szempont a népszavazás eredményének értékelésekor, hogy a 

kilépés mellett döntő szavazók nem a nagyvárosokból kerültek ki, hanem a 

viszonylag szegényebbnek tartott partvidéki angol településekről, régiókból. 

London és a nagyvárosok vonzásában az EU-ban maradni vágyó szavazók 

voltak egyértelmű többségben. Az is lényeges – és valamelyest alá is támasztja 

az előző mondatban foglaltakat – hogy főként a fiatalnak számító (18 és 35 év 

közötti) szavazók döntöttek a bent maradás mellett.  

Ezt a következő ábra szemlélteti. 

 

2. sz. ábra: A Brexit-népszavazáson a szavazatok életkor szerinti megoszlása, 

Forrás: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-36616028 (letöltve: 2018.08.31.) 

 

Az, hogy a fiatalnak tekinthető korosztály integráció-pártinak mondható, azt 

jelenti számomra, hogy az integrációs projekt működik, az európaiság pedig 

                                                                                                                                                                     
napirendre helyezi Skócia kérdését – minden függetlenedéshez és EU tagsági kérdéshez kapcsolható 

konfliktus-helyzettel együtt. 
131 1973-ban Észak Írországban is tartottak népszavazást a UK-ban maradás, illetve a függetlenedés 

kérdésében, mely ismét napirendre kerülhet, hiszen az Észak-Írországbeli szavazók 55,8%-a 

szavazott az EU-ban maradás mellett, tehát Skóciához hasonlóan az észak-írek esetén is igaz, hogy 

„akaratukkal ellentétben akarják kiléptetni őket az EU-ból”. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-36616028
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értéket képvisel. Ahogy Gareth Davies fogalmaz:132 „a fiatalok már egy másik 

világképen keresztül formálódtak, s 10 éven belül egy hasonló szavazás 

lehetetlen volna. […] A csatát az EU nyerte, melynek köszönhetően az UK nem 

izolálódhat teljesen. […] A változás már megtörtént, mely szemléletet 

megkapják majd a soron következő generációk is.” Szerinte a Brexit-

népszavazás az EU igazi sikere, amennyiben az Uniót egy identitás-alakító 

programnak tekintjük. Ennek a paradigma-alakulása szempontjából lehet majd 

jelentősége hosszú távon, amennyiben feltételezhetjük, hogy valamennyi 

tagállam fiataljainak a többsége integráció-párti.  

A brit jogszabályok szerint a népszavazás eredménye nem köti a 

westminsteri Parlamentet, melyben egyébként zömében integráció-párti 

képviselők foglalnak helyet. Ennek ellenére a brit politikusok megindították az 

50. cikk aktiválását, hiszen a Parlament felhatalmazása alapján Theresa May 

miniszterelnök 2017. március 29-én benyújtotta133 az 50. cikkben megkövetelt 

nyilatkozatot az Európai Tanácshoz, mellyel kezdetét vette a cikkben 

meghatározott, kilépésre ipso jure nyitva álló 2 éves időtartam, mely a kilépési 

tárgyalások lebonyolítására, a kilépési szerződés Unióval történő megkötésére 

ad lehetőséget.  

A kilépési folyamat megkezdése fordulópont az integráció történetében, 

mely eldöntheti az EU további irányait is.134Az Egyesült Királyság 1973-as 

csatlakozása óta komoly szerepet játszik az EU politikai irányvonalainak 

alakításában, több döntéshozatali területen is úttörő szerepet tölt be rendkívül 

eredmény-centrikus politikai javaslataival.  

                                                           
132 DAVIES, Gareth: What does it all mean?, German Law Journal, Vol. 17 – Brexit Supplement, 1 

July 2016, p. 8. 
133 Theresa May 2017. március 29-én nyújtotta be a kilépési nyilatkozatát az Európai Tanácshoz, 

Donald Tusk elnöknek írt levelében. A levél itt érhető el: 

https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-

article-50 (letöltve: 2019.06.21.) 
134 Értem itt többek között azt, hogy az Európai Egyesült Államok föderális állam-berendezkedése felé 

történik az elmozdulás, vagy épp a dezintegráció folyamata indulhat-e meg, vagy egy teljesen új 

együttműködési forma kerül kidolgozásra a Brexitnek köszönhetően. Ezen tendenciák vizsgálata 

önálló szociológiai vagy államtörténeti kutatások tárgyát képezhetné, jelen disszertáció keretén belül 

nincs lehetőség a kérdés – teljesség igényével történő – elemzésére. 

https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50
https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50
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Ráadásul, ahogy Takis Tridimas135 is fogalmaz, az UK számos kérdésben 

ellenpontként szolgál a francia és német „kontinentális akaratnak”, tehát az 

uniós belső egyensúly fenntartásához nagymértékben hozzájárul. Az Unió 

harmadik legnagyobb136 tagállama népesség szerint, és gazdasági 

dominanciája sem elhanyagolható (hiszen a világ jelenleg ötödik137 

legnagyobb gazdasága). Több ponton érvényesült politikai nyomása, mely 

ellenpont esetleges megszűnése (legalábbis a britek kilépésével történő 

gyengülése) mindenképp az integráció új irányait vetíti elő. A brit nemzetközi 

politikára138 – ahogyan már fentebb jeleztem – a „különutasság” és a „fontolva 

haladás” egyaránt jellemző, mely segítette az EU-ban a politikai egyensúly 

megtartását. Fontos hangsúlyozni, hogy az opt-outok ellenére a britek élen 

jártak az uniós jog átültetésében, s az uniós követelményeknek való 

megfelelésben – sokszor jobban is megfeleltek, mint pl. a németek vagy a 

franciák.  

A kilépési nyilatkozat megküldése és a tárgyalások megkezdése tehát az 

integráció elutasításaként értékelhető az egyik legnagyobb és 

legbefolyásosabb tagállam részéről, mely lépés erős kritika az EU számára.  

Az integrációs szemlélet változása sajnos nem tűnik maradéktalanul 

visszafordíthatónak. Az Egyesült Királyság tényleges kilépését több európai 

állam csatlakozása (pl. Albánia, Montenegró, Macedónia, stb.) sem tudja 

(tudná) teljesen ellensúlyozni. Meglátásom szerint a brit kilépés felerősítette a 

már korábban is napirenden lévő „többsebességes Unió” gondolatát, mely a 

teljes integrációs együttműködés szerkezetét alapjaiban változtathatja meg.  

                                                           
135 TRIDIMAS, Takis: im., p. 298. 
136 Az Eurostat adatai szerint Németország populációja csaknem 83 millió fő, mellyel az EU 

legnagyobb népességű tagállama, Franciaország a második helyen áll 67 millió fővel, míg az 

Egyesült Királyság a harmadik 66 millió fővel. Az adatok elérhetőek:  

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001 

(Letöltve: 2018.08.30.)  
137 Lásd: https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/ (letöltve: 2019.08.20.) 
138 Lásd: SKIDELSKY Robert: The UK was never truly part of the European Union, 2018., elérhető: 

https://www.fnlondon.com/articles/britain-was-never-truly-part-of-the-eu-20180717, (letöltve: 

2019.08.20.) 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/
https://www.fnlondon.com/articles/britain-was-never-truly-part-of-the-eu-20180717
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3.1.2. A Brexit lehetséges hatása az integráció fejlődésére 

 

A fentebb bemutatott, Brexit által felszínre hozott, de már régebb óta alakuló 

szemléletváltás azoknak jelenthet csalódást, akik a jövő Európai Unióját egy 

permanensen tovább fejlődő, az integrációs megoldások csúcsán elhelyezkedő 

szövetségi államként139 szeretnék látni. Az Egyesült Királyság sokat adott 

hozzá az európai értékekhez, az integráció fejlődési irányaihoz. Az, hogy a 

Brexit-népszavazáson a 18-35 év közötti, fiatalnak tekinthető szavazók az 

integrációban maradás mellett tették le voksukat, azt jelenti, hogy már 

megindult egy europaizálódási folyamat a brit társadalomban, tehát a program 

működik. Ez egyfajta optimizmusra adhat okot, ami a paradigmaváltásból 

adódó csalódottságon enyhíthet.  

A szemléletváltás hatásainak feltárásához röviden szólni szükséges az 

Egyesült Királyság helyzetéről. Amely, − ahogy már korábban utaltam erre – 

különleges az Európai Unió tagállamai sorában. Az EU egyik olyan tagállama 

(Írország és Málta mellett), mely nem kontinentális jogrendszerben, hanem a 

common law rendszerében működik – azzal a kiegészítéssel, hogy Skócia 

vegyes jogrendszerű −, mely rendszernek számos sajátossága van, többek 

között a precedensjog alkalmazása. Az Egyesült Királyság jogrendszere és a 

kontinentális jogrendszer közti kardinális különbségeket áthidalta az uniós 

jogegységesítés és jogharmonizáció folyamata, mely uniós szintű 

sztenderdeket hozott létre, függetlenül a tagállam jogrendszerétől és saját 

sztenderdjeitől. Az europaizáció tehát hatott az UK jogrendszerére, 

jogintézményeket és kontinentális sztenderdeket erősített a common law 

hagyományok unitárius államában. Az egységesítés és annak lazább formája, a 

jogharmonizáció külön jogi eszközökkel ugyan, de nyomot hagyott a brit 

rendszerben, melyek által a nemzeti jog is fejlődött, s ezen eredmények a 

kilépést követően is a jogrendszerük részét képezhetik – különösen, 

                                                           
139 Jelenleg az integrációs eszmével foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy egyelőre az 

uniós együttműködés jelenti a maximumot, amit Európa elérhet, tekintettel az eltérő alkotmányos, 

kulturális, nemzeti identitásbeli, nyelvi és más – igen jelentős – különbségekre, melyekkel az USA 

esetében nem kellett kalkulálni. 
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amennyiben szeretnének a belső piacra kerülni a kilépést követően is. Az EU 

belső piaca – mely több mint 512 millió fogyasztó keresleteit egészíti ki – csak 

azon termékeket és szolgáltatásokat fogadja, melyek uniós sztenderdeknek 

megfelelnek. Az EU jogalkotásának ezen extraterritoriális hatásait már eddig 

is megfigyelhettük harmadik országok piacra lépése tekintetében, de ugyanez 

a helyzet áll fenn egy uniós tagállam EU-ból történő kilépése esetén is. 

A Brexit által felszínre hozott szemléletváltás megfelelő kezelése 

kiemelkedően fontos lenne, hiszen a kilépés esetleges dezintegrációra140 

gyakorolt hatása végzetes lehet. Itt nem csak az EU jövőjéről lehet szó, hanem 

az európai értékekéről egyaránt. Matej Avbelj141 drasztikus jövőképet fest az 

EU-nak, szerinte a Brexit a végét jelentheti a klasszikus értelemben vett 

„nyugatnak”, mely alatt a nyugati demokráciák által képviselt értékeket érti. 

Problémaként fogalmazza meg, hogy a tagállamok ad hoc és azonnali, szinte 

csak gazdasági szempontokon nyugvó megoldásokat hoznak, melyek csupán 

rövidtávon jelenthetnek megoldást a kialakult helyzetekre.   

Szerintem a helyzet ennyire azért nem tragikus, mint amennyire Avbelj 

leírja. A Brexit – mint vég – új kezdet is egyben, egy jó lehetőség az 

integráció számára, hogy egy új, modern eszméken nyugvó rendszert 

hozzanak létre a bent maradó tagállamok, mely hosszútávon, komplex 

megoldásokkal működik. Lényeges ez többek közt azért is, mert a Brexit 

nemcsak Európára, hanem az egész világrendre142 hatással lehet. Értem ez 

alatt azt, hogy az Egyesült Királyság kilépését követően várhatóak belső 

függetlenedési próbálkozások – pl. a skót kérdés ismételten aktuálissá válhat – 

tekintettel arra, hogy a skót szavazóképes polgárok többsége az EU-ban 

maradás mellett tette le a voksát. Így, akár az is elképzelhető következmény, 

                                                           
140 Melyről lásd többek között: JONES, Erik: Towards a theory of disintegration, Journal of European 

Public Policy, 2018, Vol. 25, NO. 3, pp. 440–451, DOI: 

https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1411381  
141 AVBELJ, Matej: Brexit: An End to and End of History, German Law Journal, Vol. 17 – Brexit 

Supplement, 1 July 2016, pp. 1-6. 
142 Érdemes megemlíteni a globalizáció jelenségét is, melynek a Brexithez való viszonyáról lásd 

többek között: DAWSON, Mark: The EU must face the New Politics of Globalization, German Law 

Journal, Vol. 17 – Brexit Supplement, 1 July 2016, pp. 11-12. 

https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1411381
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hogy az 1700-as évek óta unitárius143 államként működő Egyesült 

Királyságból kiválik144 Skócia145 az integrációhoz való csatlakozás érdekében 

és reményében, mellyel adott esetben annyira megváltozhat a britek 

nemzetközi politikában és diplomáciában gyakorolt befolyásának mértéke, 

hogy az szélsőséges következményként akár az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének (a továbbiakban: ENSz) szerkezeti átalakulása is megjelenhet. 

Értem ez alatt, hogy a britek helyzete meggyengülhet az ENSz Biztonsági 

Tanácsában, hiszen az európai egyensúly francia-német kezekbe kerülhet. Ez 

pedig már a tagállami kilépés esetleges világpolitikai hatása lehetne.146 

Tekintettel az ismert európai értékekre és eddigi egységesülési 

tendenciákra, felmerül a kérdés, hogy mi állhat az integrációs szemlélet ily 

radikálisnak mondható változása hátterében. Mi az, amire a Brexit felhívja a 

figyelmet? A Brexit-népszavazás eredménye szerintem nem más, mint Európa 

felrázása, figyelem-felhívás egy negatív integrációs tendenciára, mely akár 

világrendbeli változásokat is követelhet. Meglátásom szerint nem a Brexitért 

felelős politikusokat, populistákat, euroszkeptikusokat kell keresni és elemezni 

működésüket, hanem felismerni a tendenciát, mely egész Európában 

érzékelhető, észlelhető – attól függetlenül, hogy az UK-ben vezetett először a 

kilépés elhatározásához – és megragadni a lehetőséget a megfelelő tanulságok 

levonására, majd egy új, értékek mentén szerveződő EU létrehozására. Ezt az 

új EU-t képzeli el többek közt Matej Avbelj egy nem-etatista föderális 

unióként.147 Érvelése szerint a nemzetállamok fennmaradása csakis az Unió 

keretében lehetséges, hiszen már annyira előre haladott az integráció, hogy a 

                                                           
143 Majd napjainkra devolutív hatáskörökkel rendelkező regionális államként működő.  
144 A skót függetlenedés mellett nem szabad elfelejteni, hogy egy rossz Brexittel Észak-Írország 

leszakadása sem teljesen kizárt, bár ez jelenleg kevésbé valószínű.  
145 Vagy épp Észak-Írország, s így nem kellene a vámunióból történő kilépés miatt határt felállítani 

Írország és Észak-Írország között. Erről a későbbiekben írok. 
146 A brexit nemzetközi vonatkozásainak vizsgálata nem célja az értekezésnek, azonban erről lásd még 

többek között a The British Academy felkérésére készített brit kutatási jelentést, melyben hasonló 

következtetésekre jut GIFKINS, Jess–JARVIS, Samuel–RALPH Jason: Global Britain in the United 

Nations. A kutatók 29 szakértőt kérdeztek a brit-ENSz pozícióról a Brexitet követően, mely egy 

éves kutatás összefoglalója elérhető: https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-

UK_GlobalBritain_20190207d.pdf valamint http://theconversation.com/the-un-security-council-in-

a-post-brexit-world-france-and-germany-take-the-lead-113078 (letöltve: 2019.06.22.) 
147 AVBELJ, Matej: u.o., p. 6. 

https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-UK_GlobalBritain_20190207d.pdf
https://www.una.org.uk/sites/default/files/UNA-UK_GlobalBritain_20190207d.pdf
http://theconversation.com/the-un-security-council-in-a-post-brexit-world-france-and-germany-take-the-lead-113078
http://theconversation.com/the-un-security-council-in-a-post-brexit-world-france-and-germany-take-the-lead-113078
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szuverenitás és függetlenség teljes visszaszerzése nem erősíti, hanem gyengíti 

a kilépő tagállamot, mely e formában nem lehet alkalmas szuverén hatáskörei 

nemzetközi kapcsolatokban való gyakorlására, melynek következményeként 

nem tekinthető majd a nemzetközi relációkban szuverénnek – alapul véve a 

Wimbledon-ügyben148 (PCIJ, 1923) meghatározott feltételeket egy állam 

szuverenitására vonatkozóan. Integráció párti érvelésében rámutat az 

egységben az erő szemlélet jelentőségére, mely nemcsak a politikában, de a 

gazdaságban is megfigyelhető. Tehát, az integráció jelen állapotában a 

függetlenedés nem ésszerű és nem előnyös. Fontosnak tartom rögzíteni, hogy 

– amellett, hogy jómagam is integráció-párti szempontokat tartok szem előtt – 

alaptalannak érzem Avbelj aggodalmát a UK szuverenitását és nemzetközi 

kapcsolatokban való részvételét illetően. 

A következő pontban azt vizsgálom, hogy a paradigma-váltás hátterében 

lévő fontos tényező, az euroszkepticizmus térnyerése milyen hatással lehet az 

Európai Unió unitas via diversitas szemléletére. 

3.1.3. A paradigma-változás egyik főbb oka: az euroszkepticizmus 

térnyerése  

 

Közelebbről vizsgálva, az egyre szorosabb együttműködés integrációs 

elméletében már a brit csatlakozás is okozott némi fennakadást 1973-ban. 

Charles De Gaulle, akkori francia elnök kétszer is ellenezte a brit csatlakozást 

miniszteri szintű találkozók alkalmával és sajtótájékoztatókon, azzal érvelve, 

hogy a brit gazdaság a gyarmatokkal való kereskedelemre épül, ezért nem 

tudna beilleszkedni az európai közös piaci elképzelésekbe, valamint 

aggodalmát fejezte ki az esetleges amerikai befolyás hatásait illetően.  

Végül, ahogy a korábbi fejezetekben ezt már összefoglaltam, 1973-ban az a 

Konzervatív Párt folytatta le a csatlakozási tárgyalásokat az UK nevében, 

amely most, 2016-ban a kilépésre vonatkozó népszavazást is. A nehézkes 

csatlakozás megerősítése érdekében népszavazást tartottak röviddel a belépést 

követően, 1975-ben, melyen brit a szavazók 67%-a az integrációban maradás 

                                                           
148 Állandó Nemzetközi Bíróság: Wimbledon-ügy CPJI, 1923. augusztus 17. napján hozott ítélet. 
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mellett voksolt. Annak vizsgálata, hogy mitől változott a közvélemény az 

elmúlt közel 40 évben akkorát, hogy az 1975-ben 67%-kal integrációban 

maradni vágyók aránya lecsökkent 49%-ra 2016-ra, egy önálló szociológiai és 

politológiai kutatás149 alapját képezhetné. Az értekezés keretei között az 

általam legdominánsabbnak vélt tényezőt, az euroszkepticizmust és annak 

térnyerését vizsgálom.150  

Az euroszkepticizmus – melynek számos szintje, megközelítése és ennek 

megfelően több meghatározása is létezik – általánosságban véve olyan 

politikai nézetrendszer, amely bírálja (kritizálja) és ellenzi az EU intézményeit 

és működését. Euroszkeptikusok az olyan szervezetek (többek között pártok) 

és személyek, akik kételkednek az EU-n belüli egységesülés hatékonysága 

(vagy az egységesülés mértéke) tekintetében, éppen ezért ellenzik az 

integrációt. Féltik a nemzeti demokráciát, szuverenitást és a nemzetállamok 

jogait, melyek egy részét kétségtelenül átruházták a tagállamok az EU-ra a 

csatlakozással, majd a szerződések módosításai alkalmával. Valamennyi uniós 

tagállamban működnek euroszkeptikus pártok és egyéb szervezetek. 

Meglátásom szerint önmagában a kétellyel, a kételkedéssel semmi gond nincs, 

a tudománynak pedig bizonyos értelemben kételkedőnek és a szkepticista 

nézeteket befogadónak is kell lennie annak érdekében, hogy konstruktív 

kritikát fogalmazhasson meg. Ekképpen, önmagában az euroszkepticizmussal 

sincsen gond. Mindig is voltak és lesznek is olyan szervezetek, személyek, 

akik (melyek) ellenezni fogják az integrációs törekvéseket. A kérdés 

meglátásom szerint az egyensúly megléte az integráció támogatói, ellenzői és 

a két tábor között található eurorealisták körében.  

Tény, hogy az utóbbi időszakban erősödő mértéket érzékelhetünk számos 

EU tagállamban, mely az integráció szempontjából viszont kifejezetten 

negatívan értékelhető. 
                                                           
149 Hasonló kutatásra meglátásom szerint remek példa: HOBOLT, Sara B.-DE VRIES, Catherine: 

Public Support for European Integration, Annual Review of Political Science, Vol. 19 Issue 1, 

2016, DOI: 10.1146/annurev-polisci-042214-044157  
150 Az euroszkepticizmusról és más, a Brexit hátterében esetlegesen álló okokról lásd még: KISS Lilla 

Nóra: BREXIT: A jéghegy csúcsa? Régi-új társadalmi érdekellentétek, AKV Európai Szemle, 

2017/2. sz., 70-93. o., elérhető: http://adreurope.uni-miskolc.hu/files/73/ADR-2017-

2_Kiss_Lilla.pdf  (letöltve: 2018.05.10.) 

http://adreurope.uni-miskolc.hu/files/73/ADR-2017-2_Kiss_Lilla.pdf
http://adreurope.uni-miskolc.hu/files/73/ADR-2017-2_Kiss_Lilla.pdf
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Az Egyesült Királyságban a 2019 áprilisában alapított Brexit Párt151 

létrejöttéig két euroszkeptikus párt működött. Ezek a Konzervatív és Unionista 

Párt (a továbbiakban: Konzervatív Párt vagy Toryk), amely jelenleg a UK 

legnagyobb pártja, a brit unionizmus elveit vallja − konzervatív nézetekkel 

társítva. A Konzervatív Pártból kivált képviselők alapították meg az Egyesült 

Királyság Függetlenségi Pártját152 (a továbbiakban: UKIP), mely az UK másik 

euroszkeptikus pártja. A párt nacionalista nézeteket ötvöz euroszkeptikus és 

populista nézetekkel. A pártok képviseltetik magukat az Európai Parlamentben 

is (több más uniós tagállambeli euroszkeptikus nézeteket valló párttal együtt). 

A Brexit népszavazásra bocsátása során e két párt politikusai jelentős szerepet 

játszottak.153  

Érdekesség, hogy a skót és a walesi parlamentben a konzervatívok – akik 

nagy részben euroszkeptikus nézeteket is vallanak – ellenzéki szerepben 

vannak. A második Brexit-népszavazás eredménye – a skótok többsége EU-

ban maradni, az angolok többsége EU-t elhagyni szándékozik – a skót és 

angol parlamenti arányokat (skótoknál az euroszkeptikusok ellenzéki 

szerepben, angoloknál kormányzó pártként szerepelnek) figyelembe véve akár 

megjósolható is lehetett volna. Az euroszkepticizmus brit megjelenését jól 

szemlélteti az alábbi (3.sz.) ábra. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 A Brexit Párt egy új brit euroszkeptikus párt. Megalakulását Nigel Farage brit politikus, európai 

parlamenti képviselő jelentette be 2019. április 12-én a párt kampánynyitó rendezvényén 

Coventryben. A párt alapvető célja a Brexit elérése, ami a 2016-os népszavazást követő időszakban 

nem valósult meg. Forrás: https://g.co/kgs/gjj3wt (letöltve: 2019.04.20.) 
152 A populizmus szerepéről a Brexithez vezető úton lásd: STEENBERGEN, Marco R-SICZEK, 

Tomasz: Betterthe devil you know? Risk-taking, globalization and populism in Great Britain, 

European Union Politics, Vol. 18, Issue 1, 2017, pp. 119–136, valamint SCOTT, Alan: Shifting 

Repertoires of Populism and Neo-Nationalism: Austria and Brexit Britain. In: GRANT B., MOORE 

T., LYNCH T. (eds.): The Rise of Right-Populism, Springer, Singapore, 2018. 
153 A Brexit-népszavazás hátterében rejlő folyamatokról bővebben lásd: DEUTSCHER, Elias: Exit 

(Editorial), European Journal of Legal Studies, Vol. 9., No.1, 2016. 

https://g.co/kgs/gjj3wt
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3. sz. ábra: Standard Eurobarometer 77 felmérés,  

2012. május, Forrás: 156-os lábjegyzetben. 

 

A 3. sz. ábrát154 az Európai Bizottság hivatalos közvélemény mérője és 

statisztika készítője, az Eubarometer készítette 2012 májusában. Az ábra az 

EU intézményeibe vetett bizalmat is mutatja, mely szerint a választ adó 

britek155 75%-a nem bízik az Unió intézményeiben. 

Az euroszkepticizmus nem egy brit specifikum, valamennyi uniós 

tagállamban megfigyelhető tendencia. Ezt támasztja alá az Eubarometer156 

által 2015 novemberében készített felmérés157, mely arra kereste a választ, 

hogy az EU tagállamok megkérdezett 1000-1000 lakosa mit gondol, jó-e az 

országának az uniós tagság, avagy sem.  

E szerint az Egyesült Királyság megkérdezett lakosainak kb. 50%-a 

nyilatkozta, hogy jó dolog az uniós tagállamiság, kb. 20%-a szerint nem az, 

kb. 25% szerint „sem nem jó, sem nem rossz” illetve kb. 5% a „nem tudom” 

                                                           
154 Standard Eurobarometer 77 felmérés, 2012 május, eredmény publikáció 2012 június, elérhető: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/Value

s%20of%20Europeans/surveyKy/1063 (utolsó megtekintés: 2017.04.22.) 
155 A brit euroszkepticizmusról lásd még: FORSTER, Anthony: Euroscepticism in Contemporary 

British Politics: Opposition to Europe in the British Conservative and Labour Parties since 1945, 

Routledge, 2002. 
156További információért lásd részletesebben az Eubarometer hivatalos honlapját: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm (letöltve: 2017.04.17.) 
157 A felmérés alapján készült grafikon és a The Guardian elemzése e 

lérhető: https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jun/23/is-britain-most-eurosceptic-country 

(letöltve: 2017.08.17.) 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/Values%20of%20Europeans/surveyKy/1063
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/Values%20of%20Europeans/surveyKy/1063
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm
https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jun/23/is-britain-most-eurosceptic-country
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választ adta. Az EU-átlag értékei nem különböznek nagymértékben az UK 

átlagtól, hiszen az uniós átlag kb. 55%-a szerint jó, hogy országuk tagja az 

EU-nak, míg 12-13% szerint nem jó, a többi válaszadó a „se nem jó se nem 

rossz” és a „nem tudom” válaszokat adta. Érdekes, hogy ezek az arányok 

minimális különbségekkel az Egyesült Királyság 1973-as csatlakozása óta 

változatlanok.158 

Alig fél évvel később, 2016 tavaszán, a Pew Research Center által készített 

felmérés159 szerint az euroszkepticizmus igencsak növekvő mértéket mutat 

Európa-szerte.  

 

4. sz. ábra: A Pew Research Center által készített 

Spring 2016 Global Attitudes Survey Q49 – 

Euroskepticism Beyond Brexit felmérés. 

 

                                                           
158 Erről részletesebben lásd az Eubarometer alapján készült, 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/europe-has-grown-more-eurosceptic oldalon elérhető 

elemzést és grafikont. (letöltve: 2017.08.18.) 
159 A Pew Research Center 2016. június 7-én tette közzé euroszkepticizmus mértékét bemutató 

felmérésének (Spring 2016 Global Attitudes Survey Q49 – Euroskepticism Beyond Brexit) 

eredményét, mely szerint a felmérésen megkérdezett görögországi lakosok 71%-ban, a 

Franciaországban megkérdezettek pedig 61%-ban tartják kedvezőtlennek az integráció alakulását. A 

harmadik helyet a spanyolok birtokolják 49%-al, majd az EK lakosai 48%-al követik őket. Erről lásd 

részletesebben a The Guardian összefoglalóját: 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jun/23/is-britain-most-eurosceptic-country, 

valamint a Pew Research Center oldalán található összefoglalót: 

http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/pm_2016-06-07_brexit-05/ 

(letöltve: 2017.08.17.)  

https://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/europe-has-grown-more-eurosceptic
https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jun/23/is-britain-most-eurosceptic-country
http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/pm_2016-06-07_brexit-05/
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Az integrációval – a hatáskörmegosztás jelenlegi módjával és mértékével – 

való egyetértés, illetve egyet nem értés az ábrán látható arányokban jelenik 

meg az EU eltérő gazdasági háttérrel rendelkező államaiban. Látható, hogy a 

görög és brit lakosság nagyobb részben változtatna az integráció jelenlegi 

megoldásain, de a többi ábrán jelzett állam lakossága is támogatná a 

hatáskörök újra-osztását. Ennek az esetlegesen kialakításra kerülő 

többsebességes Unió kereteinek megállapításakor lehet jelentősége. 

Az Egyesült Királyságban az euroszkepticizmus, a kül- és belpolitikai 

folyamatok olyan helyzetet eredményeztek, melynek eredménye a kilépés 

elhatározása lett, mely döntés kétségtelenül negatívan hat az integrációs 

paradigma jelenlegi alakulására.160 A brit kilépést követően természetesen a 

megerősített együttműködés is elképzelhető az EU-ban maradó 27 tagállam 

vonatkozásában, azonban egyelőre a tárgyalások kimenetele bizonytalan, ezért 

az integráció hosszú távú irányai nem vázolhatók fel a teljesség igényével. 

Annyi bizonyos, hogy az UK kilépésével átmenetileg negatív fejlődési 

tendencia várható, hiszen mind népességben, mind gazdasági potenciálban, 

mind politikailag egy igencsak meghatározó tagállam lép ki. Ez pedig – még 

ha közvetetten is – de hatással lesz nemcsak az integráció hosszútávú 

irányaira, de az uniós jogfejlődés tendenciáira egyaránt.  

A következő fejezetben összegzem az első három fejezet tartalmát, levonom a 

következtetéseket, majd felvezetem a második részben kifejtésre kerülő 

aktuális jogértelmezési és alkalmazási kérdéseket. 

 

                                                           
160 Lásd még többek között: USHERWOOD, Simon: The Third Era of British Euroscepticism: Brexit 

as a Paradigm Shift, The Political Quarterly, 15 October 2018, https://doi.org/10.1111/1467-

923X.12598  

https://doi.org/10.1111/1467-923X.12598
https://doi.org/10.1111/1467-923X.12598
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3.2. Az integrációs projekt rövid értékelése a kilépés fényében 

 

Az első három fejezetben vizsgált kérdések alapján azt a következtetést tudom 

levonni, hogy az integrációs projekt alapvetően jól működik, a kezdetekben 

kitűzött cél, az ever-closer Union szemlélet még most is fő szempont a 

stratégiák kidolgozása során.  

Az euroszkepticizmus – mint belső tényező − gyors térnyerése161, és e 

mellett egyéb külső tényezők162 – mint pl.: a görög pénzügyi válság, ukrajnai 

válság, migrációs válság, az utóbbi évek terrortámadásai, stb. – kulminálódó 

hatásai miatt folyamatos nehézségekkel kényszerül szembenézni az EU. A 

nehézségek bizonyos esetekben veszteséghez vezethetnek, mely alatt értem 

különösen az Egyesült Királyság kilépését. A Brexit – bármelyik fél 

szempontjából is nézzük a kérdést – negatívum. Palánkai Tibor szerint 

„negatív végösszegű játék”163, míg Weiler szerint ez esetben „nincs happy 

end”.164  

Az euroszkepticizmus olyan mértékű térnyerése, melyre tekintettel egy 

tagállam a kilépését határozza el, majd a kilépési tárgyalások során a kilépési 

szerződés megkötésének időszakában folyamatosan a szerződés nélküli, 

rendezetlen kilépésről szólnak a híradások, mindenképp figyelmeztetésként 

értékelhető az Unió számára. Az euroszkepticizmus térnyerésének 

                                                           
161 Erről lásd DUTTA, Ankita: Rising Euroscepticism in Europe: An Assessment, ICWA Issue Brief 

(Indian Council of World Affairs), 2018, elérhető: 

https://icwa.in/pdfs/IB/2014/RisingEuroscepticismIB25092018.pdf (letöltve: 2018.09.25.) és 

WINSTONE, Alexander John: To what extent has Euroscepticism impacted upon policy 

development within the European Union?, Thesis, Leiden University, 2018 elérhető: 

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/64600/s2093898%20thesis%20deposit.pdf?s

equence=1 (letöltve: 2018.09.30.) 
162 Melyekről lásd még: BELLOVÁ, Jana: The Road to and from Brexit, European Studies: The 

Review of European Law, Economicsand Politics, Vol. 4., CAES, Wolters Kluwer, 2017, pp. 166-

183.   
163 PALÁNKAI Tibor: Javaslat az integrációelmélet újragondolására, Európai Tükör, 2017/1. sz., p. 

41., elérhető: https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-

hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf (letöltve: 2018.05.15.) 
164 WEILER, J.H.H.: BREXIT: No happy endings, editorial of the EJIL (European Journal of 

International Law), Vol. 27., No.1., 2015, pp. 1-7.   

https://icwa.in/pdfs/IB/2014/RisingEuroscepticismIB25092018.pdf
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/64600/s2093898%20thesis%20deposit.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/64600/s2093898%20thesis%20deposit.pdf?sequence=1
https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf
https://netk.uni-nke.hu/document/netk-uni-nke-hu/Europai_Tukor_2017_1_3Palankai.pdf
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következményei, az egyre radikálisabb nyilatkozatok165 a rendezetlen kilépés 

és a jövőbeni kapcsolatok vonatkozásában semmiképp sem integráció-párti 

tendenciákra engednek következtetni.  

Ahogy korábban megfogalmaztam, a kétely nem feltétlenül rossz, habár 

nem a cselekvések terén kell(ene) megjelennie. Jelen esetben az 

euroszkepticizmust tekinthetjük az EU számára pozitívumként is, hiszen 

lehetőséget ad arra, hogy az integrációs folyamat jövőjét a dezintegráció 

irányából visszaterelje az ever-closer Union szemlélete felé – feltéve, hogy ez 

a továbbiakban is célkitűzése marad. Azt szokták mondani, hogy a gyógyulás 

első lépése a betegség felismerése. Az euroszkepticizmus e tekintetben és 

mértékben olyan az EU számára, mint egy vírus, melyet – feltéve, ha a kiváltó 

okokkal hajlandóak szembe nézni – orvosolni szükségeltetik.  

Kiváltó okok közül a túl gyors egységesítési törekvéseket emelném ki, 

melyek – különösen a fent nevezett válságokra tekintettel – nem arattak 

osztatlan sikert a tagállamokban. Gondolok itt arra, hogy például a migrációs 

válságra (és kifejezetten a menekült-kérelmek hatósági elbírálását illetően) a 

tagállamok eltérően kívántak reagálni, s nem kollektíven, mintegy közös 

ügyként kezelni a kérdést. Több híradás és felmérés166 szerint a brit 

euroszkepticizmus167 erősödése hátterében a migráció mértékének gyors 

növekedése állt főképp.  

Itt szükséges megjegyezni, hogy az euroszkeptikusok és integráció pártiak 

mellett (között) vannak eurorealista nézeteket vallók is, akik észlelik a túlzott 

egységesülés hátulütőit, de elkötelezettek az együttműködés iránt. Szerintük 

„nem több, vagy kevesebb Európa kell, hanem jobb”. Ez alatt azt értik, hogy 

                                                           
165Pl.: https://24.hu/kulfold/2018/10/15/brexit-eu-irorszag/ és 

https://index.hu/kulfold/eurologus/2018/10/15/brexit_befuccsoltak_a_targyalasok/ valamint: 

https://www.bbc.com/news/business-45952284 stb. (letöltve: 2018.10.30.) 
166 Pl. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-leave-eu-immigration-

main-reason-european-union-survey-a7811651.html és 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-racism-immigrant-prejudice-major-factor-

leave-vote-win-study-a7801676.html stb. (letöltve: 2018.10.30.) 
167 Melynek folyamatáról lásd még: DÚRÓ József: Ellenzők, kritikusok, kétkedők – A pártalapú 

euroszkepticizmus arcai, Századvég Kiadó, Budapest, 2017, pp. 79-92., elérhető: 

http://real.mtak.hu/73909/1/Duro_Ellenzok_kritikusok_ketkedok_teljes.pdf 

https://24.hu/kulfold/2018/10/15/brexit-eu-irorszag/
https://index.hu/kulfold/eurologus/2018/10/15/brexit_befuccsoltak_a_targyalasok/
https://www.bbc.com/news/business-45952284
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-leave-eu-immigration-main-reason-european-union-survey-a7811651.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-news-leave-eu-immigration-main-reason-european-union-survey-a7811651.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-racism-immigrant-prejudice-major-factor-leave-vote-win-study-a7801676.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-racism-immigrant-prejudice-major-factor-leave-vote-win-study-a7801676.html
http://real.mtak.hu/73909/1/Duro_Ellenzok_kritikusok_ketkedok_teljes.pdf
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nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szubszidiaritásra, nemzetállami értékekre, a 

parlamentek döntési jogköreire.168 

Az értekezés célja nem az EU jövőjének vizsgálata − mely egyébként 

aktuálpolitikai kérdésektől nem mentesíthető teljes mértékben − ezért az 

euroszkeptikus, realista és integráció párti (vagy hasonló EUfórikus nézeteket) 

nem mutatok be a továbbiakban. A lényeg az értekezés szempontjából e 

helyen, hogy a tagállami kilépéshez való jog szabályozása már önmagában is 

értékelhető az integrációs-paradigma változásaként, tekintettel arra, hogy 

lazított a korábbi ever-closer szemléleten. Azonban – ahogy fentebb már 

kifejtettem ezt – a tagállamok szuverenitásának garanciájaként is szolgált az 

50. cikk beiktatása. Az 50. cikk megfogalmazásából is kitűnik, hogy keret-

jelleggel fogalmaz a rendelkezés, mely nem ad túl sok konkrétumot 

alkalmazása esetére. A tagállami szuverenitás erősítése, sokkal inkább az 

integráció akkori szintjének megszilárdítását jelentette, s nem a föderális 

állam megvalósítása felé tett előre-lépést, mely valójában következhetett volna 

az eredeti célkitűzésekből. 

Az integráció, mint projekt működik, bár szükségesnek vélem az újra 

gondolását, átértékelését, különösen a brit kilépést követően. Szükséges az 

együttműködés kereteinek újraértelmezése, a tagállami és Uniós hatáskörök 

újra-osztásának végiggondolása – amellett, hogy nem tartanám szerencsés út-

választásnak a többsebességes Európa intézményesítését. Úgy vélem, hogy 

nem idegen az integráció rendszerétől a többsebességesség, bizonyos 

értelemben ma is működik, azonban ennek intézményesítése, működési 

formaként való választása a jelenleg is meglévő tagállamok közti 

különbségeket engedné megszilárdítani, bebetonozni.  

A II. rész az értekezés első ténylegesen jogi magjának tekinthető. Ebben a 

részben kerül sor az uniós jog szerinti kilépés anyagi és eljárási jogi 

kérdéseinek vizsgálatára, az EUSz. 50. cikkének részletes elemzésére.  

                                                           
168 GULYAS Veronika: Hungary Isn’t Euro-Sceptic But “Euro-Realistic,” Premier Says, 2013, 

elérhető: https://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/09/17/hungary-isnt-euro-sceptic-but-euro-

realistic-premier-says/ 

https://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/09/17/hungary-isnt-euro-sceptic-but-euro-realistic-premier-says/
https://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/09/17/hungary-isnt-euro-sceptic-but-euro-realistic-premier-says/
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II. RÉSZ: A TAGÁLLAMI KILÉPÉS SZABÁLYOZÁSA AZ 

UNIÓS JOGBAN ÉS A GYAKORLATBAN 
 

A Brexit történeti előzményei és politikai-szociológiai aspektusai után 

dolgozatom második részében a kilépés eljárási és anyagi jogi kérdéseit 

vizsgálom. A második rész már szervesen kapcsolódik az aktuális 

folyamatokhoz, az eljárás és a tárgyalások során felmerülő jogi és jogpolitikai 

kérdések vizsgálatához, de azoktól el is távolodik, amennyire ez lehetséges. 

E részben először a tagállamok egyoldalú kilépéséhez fűződő jogot 

tartalmazó 50. cikket elemzem. Ezt követően az esetlegesen megkötendő 

kilépési szerződés bármely tagállam kilépése esetén felmerülő kérdéseit 

összegzem. Természetesen, rengeteg további fontos jogi kérdést169 lehetne (és 

kell is) vizsgálni, de a legfőbb közjogi kérdések az alábbiak:  

− a kilépés eljárási kérdései,  

− a kilépési szerződés jellege és minimális tartalmi elemei, 

− és végül: (az értekezés harmadik részében vizsgált) uniós polgári 

jogállás esetleges reformja, újragondolása. 

E rész specifikuma, hogy a bevezetőben összesített kutatási módszertan talán 

itt érhető leginkább tetten. A fejezet a deskriptív és az analitikai jelleget 

egyaránt hordozza. A leírások a szakirodalom álláspontját, az elemző részek a 

saját véleményem kifejtését és a de lege ferenda javaslatok megfogalmazását 

segítik elő. 

                                                           
169 Például: a kilépés egyes uniós szakigazgatási területein jelentkező hatásai (uniós környezetvédelmi 

jogi kérdések, közlekedéspolitikát, felsőoktatást, stb.) érintő kérdések, vagy az integráció jövője, az 

EU27 új lehetséges együttműködési formái, a poszt-Brexit bűnügyi együttműködés, a polgári jogi 

kérdésekben folytatott együttműködés, az eurozóna kiterjesztésének lehetőségei, a Brexit hatása a 

brit és az EU-s jogrendszerre, uniós közszolgálat esetleges átalakulása, intézményi kérdések, 

személyek szabad mozgásának aspektusai (munkavállalók, szolgáltatók, stb.).        
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1. FEJEZET: KILÉPÉSHEZ VALÓ JOG AZ EUSZ-BEN 

 

Tekintettel arra, hogy az Európai Alkotmányszerződés nem lépett170 hatályba, 

az első uniós jogi aktus, mely szabályozza a tagállamok kilépési jogát, az az 

EUSz. Onnantól kezdve, hogy az uniós jog saját hatálya alá vonta a kilépés 

szabályozását, a nemzetközi jog szabályai alapján nem történhet meg a 

kilépés. Ennek az az oka, hogy az uniós jog ugyan része a nemzetközi jognak, 

de azon belül speciális helyet foglal el a maga autonóm jogrendszerével. E 

tekintetben tehát lex specialis a nemzetközi joghoz képest. Mivel a kilépési 

eljárás során az EU és egy tagállama rendezi kapcsolatát egymással, mely 

esetre létezik hatályos uniós jogi rendelkezés (EUSz. 50. cikk), indokolatlan 

lenne az eljárást a nemzetközi jog (Bécsi egyezmény a szerződések jogáról, 

1969), mint lex generalis alapján lefolytatni.  

Mindenekelőtt fontosnak tartom rögzíteni, hogy az 50. cikk rendkívül tág 

megfogalmazásokat használ, melyek nagyon tág és változatos értelmezési 

lehetőségeket teremtettek. Az értelmezés során a teleologikus értelmezés 

mellett a grammatikai értelmezés módszere kap szerepet. Minden pontban a 

de lege lata-t de lege ferenda javaslat követi. E fejezetben különösen 

törekszem a teljességre, a lehető legalaposabban – néhol szóról szóra – 

vizsgálom az EUSz. rendelkezéseit és kísérletet teszek azok pontos 

tartalmának feltárására. Lényegesnek tartom, hogy a fejezet még az EuB egyes 

vonatkozó ítéletei előtt született, így az ítélet indoklásának bizonyos részei 

saját álláspontom alátámasztására is szolgálnak. A következőkben az EUSz. 

50. cikkének rendelkezéseit elemzem, felhasználva a szakirodalom és az EuB 

álláspontját is, néhol vitatva, néhol egyetértve azzal. 

                                                           
170 Lásd: ANGYAL Zoltán: Az európai Alkotmányszerződés ratifikációs válsága, avagy a közvetlen 

demokrácia és az integráció kollíziója, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Series Juridica et 

Politica, XXV : 1-2 pp. 175-190. , 16 p. (2007), elérhető: https://matarka.hu/koz/ISSN_0866-

6032/tomus_25_1_2007/ISSN_0866-6032_tomus_25_1_2007_175-190.pdf  

https://matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_25_1_2007/ISSN_0866-6032_tomus_25_1_2007_175-190.pdf
https://matarka.hu/koz/ISSN_0866-6032/tomus_25_1_2007/ISSN_0866-6032_tomus_25_1_2007_175-190.pdf
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Az 50. cikk a következőképp rendelkezik: 

(1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok 

bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. 

(2) A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az Európai 

Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások alapján az 

Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, 

amelyben az érintett államnak az Unióval való jövőbeli kapcsolataira 

tekintettel meghatározzák az illető állam kilépésének részletes 

szabályait. Ezt a megállapodást az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell megtárgyalni. A 

megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg minősített 

többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően. 

(3) A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének 

időpontjától, illetve ennek hiányában a (2) bekezdésben említett 

bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések az érintett államra 

többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az érintett 

tagállammal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról 

egyhangúlag határoz. 

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az Európai Tanácsnak, illetve 

a Tanácsnak a kilépő tagállamot képviselő tagja az Európai Tanács, 

illetve a Tanács rá vonatkozó tanácskozásain és a rá vonatkozó 

határozatok meghozatalában nem vesz részt. 

A minősített többséget az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 

238. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell meghatározni. 

(5) Amennyiben az az állam, amely kilépett az Unióból, később újra 

felvételét kéri, kérelmére a 49. cikkben megállapított eljárást kell 

alkalmazni. 
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A következőkben a fenti rendelkezéseket elemzem, külön-külön 

alfejezetekben. Először az (1) bekezdésben megfogalmazott alkotmányos 

követelmények kerülnek kifejtésre, különös tekintettel a brit kilépés esetében 

felmerült problematikus kérdésekre. Ezt követően a kilépés eljárási kérdéseit 

teszem a vizsgálat középpontjába, rámutatva az esetleges ellentmondásokra, 

nehézségekre, gyakorlati és elméleti kérdésekre (mint például a (2) bekezdés 

szerinti nyilatkozat visszavonhatósága – melynek külön alfejezetet szántam 

tekintettel jelentőségére; a kilépési szerződés jellege; a kilépési tárgyalások 

során a jövőbeli kapcsolatokra történő tekintettel lét jelentése; stb.). 

Végül a kilépett tagállam újbóli csatlakozásához való jogát vizsgálom, mely 

lehetőség visszacsatolható az első részben bemutatott ever-closer Union 

integrációs szemlélethez.  

 

1.1. A kilépés alkotmányos követelményei 

 

Az EUSz 50. cikk (1) bekezdése szerint „Saját alkotmányos követelményeivel 

összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az 

Unióból.”  

A rendelkezés egyfelől a tagállami szuverenitás bástyája, hiszen garantálja a 

tagállam nemzeti szabályai szerinti döntéshozatalt a kilépésről, másfelől 

viszont bizonytalanságot is eredményezhet a kilépési döntés meghozatalának 

módját illetően, hiszen lehetővé teszi, hogy minden tagállam saját szabályai 

szerint döntsön, közös kritériumrendszer nélkül. Az alkotmányos 

követelmények tagállamonként eltérhetnek, ezért a kilépésről szóló döntés 

meghozatala más – más keretek között történhetne például Görögországban, 

Hollandiában, vagy épp Magyarországon171.  

                                                           
171 Néha felröppen a HUXIT (Magyarország EU-ból való kilépésére alkotott szóösszetétel) híre egyes 

hírportálokon. Lásd pl.: https://hvg.hu/itthon/20160703_Huxit__az_ongyilkos_lepes (letöltve: 

2019.08.20.) és https://hvg.hu/itthon/20160701_Bojar_Gabor_Brexit_utan_Huxit (letöltve: 

2019.08.20.), továbbá: 

https://index.hu/kulfold/eurologus/2018/12/24/tenyleg_itt_a_jel_hogy_orban_kileptetne_minket_az_

eu-bol/ (letöltve: 2019.08.20.); és https://hafr.blog.hu/2019/02/20/mi_a_magyar_eu-

kilepes_huxit_kormanyzati_strategiaja (letöltve: 2019.08.20.), továbbá: 

https://mandiner.hu/cikk/20180111_lovas_istvan_tusk_polexitje (letöltve: 2019.08.20.) 

https://hvg.hu/itthon/20160703_Huxit__az_ongyilkos_lepes
https://hvg.hu/itthon/20160701_Bojar_Gabor_Brexit_utan_Huxit
https://index.hu/kulfold/eurologus/2018/12/24/tenyleg_itt_a_jel_hogy_orban_kileptetne_minket_az_eu-bol/
https://index.hu/kulfold/eurologus/2018/12/24/tenyleg_itt_a_jel_hogy_orban_kileptetne_minket_az_eu-bol/
https://hafr.blog.hu/2019/02/20/mi_a_magyar_eu-kilepes_huxit_kormanyzati_strategiaja
https://hafr.blog.hu/2019/02/20/mi_a_magyar_eu-kilepes_huxit_kormanyzati_strategiaja
https://mandiner.hu/cikk/20180111_lovas_istvan_tusk_polexitje
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Különösen igaz ez az Egyesült Királyság kilépését illetően, tekintve hogy 

speciális alkotmányos szabályokkal (íratlan angol alkotmány szabályai)172 

rendelkező tagállamról van szó. A brit helyzet különösen azért érdekes, mert a 

kilépésről szóló alkotmányos követelmények szerinti döntést a westminsteri 

Parlament hozta meg, tiszteletben tartva a 2016. június 23-i 

véleménynyilvánító népszavazás eredményét. 

A brit alkotmányjog összetettségének173 oka nem is az íratlan174 angol 

alkotmány, hanem sokkal inkább az állam négy törvényhozó testületének 

devolutív hatásköreiben keresendő. Az UK az ún. regionális államok175 egyik 

                                                                                                                                                                     
A magyar alkotmányos követelmények szerint azonban a britekhez hasonlóan – népszavazás útján – 

nem kerülhet sor a HUXIT eldöntésére. Az Alaptörvény népszavazási „tiltólistája” ugyanis 

kifejezetten tiltja, hogy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről népszavazást tartsanak.  

Azt, hogy mely kérdésekről nem lehet országos népszavazást tartani, az Alaptörvény 8. cikk (3) 

bekezdése rögzíti, e szerint:  

a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről; 

b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, 

járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról; 

c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az 

európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról; 

d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről; 

e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről; 

f) az Országgyűlés feloszlásáról; 

g) képviselő-testület feloszlatásáról; 

h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint 

megelőző védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról; 

i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről; 

j) közkegyelem gyakorlásáról. 
172 ELEFTHERIADIS, Pavlos: Constitutional Instability, In: Legal aspects of withdrawal from the 

EU: A briefing note, ELEFTHERIADIS, P.-ARMOUR, J.-ENRIQUES L., MOONEY, R.-

WILLIAMS, R.-YOUNG, A. (eds.), University of Oxford – Legal Research Paper Series, 14 July 

2016, pp. 9-12. valamint YOUNG, Alison: Brexit, Article 50 and the ’Joys’ of a Flexible, Evolving, 

Un-codified Constitution, In: In: Legal aspects of withdrawal from the EU: A briefing note, 

ELEFTHERIADIS, P.-ARMOUR, J.-ENRIQUES L., MOONEY, R.-WILLIAMS, R.-YOUNG, A. 

(eds.), University of Oxford – Legal Research Paper Series, 14 July 2016, pp. 20-24. 
173 WALKER, Neil:  Our Constitutional Unsettlement, Public Law, pp. 529-548., 2014 és RIDLEY, 

F.F.: There is no British Constitution: A dangerous case of the Emperor's clothes, Parliamentary 

Affairs, Volume 41, Issue 3, 1 July 1988, Pages 340–361, 

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pa.a052153 , valamint GRIFFITH, J. A. G.: The Political 

Constitution, The Modern Law Review, Vol. 42, No.1., 1979, https://doi.org/10.1111/j.1468-

2230.1979.tb01506.x , továbbá: MCLEAN, Iain: What's Wrong with the British Constitution?, 

Oxford, 2009. 
174 A Brexit Gordon szerint a brit alkotmányos rendszer nagy kihívása, erről lásd még: GORDON, 

Michael: Brexit: a challenge for the UK constitution, of the UK constitution?, European 

Constitutional Law Review, 12(3), 2016, pp. 409-444.  
175 A decentralizált unitárius állam és a föderatív szövetségi állam között helyezkedik el a regionális 

állam, amely magán hordozza mind a decentralizált unitárius, mind a föderatív államberendezkedés 

jegyeit. Ilyen országnak tekinthető Európában az Egyesült Királyság, Spanyolország és Olaszország. 

Közös jellemzőjük ezen országoknak az, hogy alkotmányos berendezkedésük szerint nem 

tekinthetők föderációknak, mégis a decentralizált unitárius államnál nagyobb önállóságot, 

autonómiát biztosítanak az ország egyes, jól elkülöníthető területeinek. Az Egyesült Királyság 

https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pa.a052153
https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1979.tb01506.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.1979.tb01506.x
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iskolapéldája, melynek négy elkülönült törvényhozó testülete van, melyek a 

devolúció elvei mentén alakultak ki az 1990-es évek végétől kezdve. Ebből 

adódóan felmerült a kérdés a népszavazást követően az UK-ban, hogy a 

kilépésre vonatkozó nyilatkozatot a(z akkori) miniszterelnök, Theresa May – 

élve a royal prerogative-vel (királyi prerogatívával)176 − benyújthatja-e az 

Európai Tanácsnak (mintegy megkerülve ezzel a brit parlamentet), vagy ehhez 

szüksége van a westminsteri Parlament jóváhagyására. Továbbá, amennyiben 

szükséges a westminsteri Parlament jóváhagyása, annyiban felmerült a kérdés, 

hogy elegendő-e ezen szuverén parlament177 engedélye, vagy szükséges a 

devolvált törvényhozók (tehát a skót, az észak-ír és a walesi parlament) 

konszenzusa is. 

Ezen kérdésekre a Miller-ügyben178 adott választ179 az Egyesült Királyság 

Legfelsőbb Bírósága. A Legfelsőbb Bíróság szerint – a hatalmi ágak 

elválasztásának elvére tekintettel − szükséges a westminsteri Parlament 

                                                                                                                                                                     
sajátos fejlődésen ment keresztül. A korábbi egységes országban 1997-től kezdődően devoluciós 

folyamat zajlik, amelynek keretében Skócia nagyobb mértékű, Wales és Észak-Írország kisebb 

mértékű politikai autonómiát kapott. E szerint Skócia, Wales és Észak-Írország saját parlamenttel is 

rendelkeznek, és az 1997. évi devoluciós törvényben meghatározott ügycsoportokban (pl. oktatás, 

mezőgazdaság, egészségügy) önálló – törvényhozói és végrehajtó hatalmi – jogosítványaik vannak. 

TRÓCSÁNYI László-SCHANDA Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba; Az Alaptörvény és 

Magyarország alkotmányos intézményei, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014, elérhető: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch02s03.html 

Több forrás szerint a UK unitárius állam. Ezt azzal indokolják, hogy a devolúció látszólagos: a 

devolúció nem garantált, és a Westminster megadhatja és elvonhatja a devolúció bármely részét. A 

Westminster felülbírálhatja a devolutív jogszabályokat, és egyetlen devolvált jogszabály sem 

érintheti a Westminster számára fenntartott ügyeket. Lásd pl.: https://www.quora.com/What-makes-

the-UK-a-unitary-state (letöltve: 2019.08.20.) 

Az értekezésben a magyar szakemberek általi kategorizálást veszem alapul, így regionális államként 

kezelem a UK-t. 
176 A royal prerogative intézménye lehetővé teszi, hogy bizonyos miniszterek bizonyos döntéseket 

parlamenti jóváhagyás nélkül meghozzanak. Ide tartozik pl. a nemzeti előjogok között a kegyelem 

gyakorlása, vagy a nemzetköziek közt a nemzetközi kapcsolatokban való közreműködés vagy 

fegyveres erők vezénylése. Az előjog és az 50. cikk szerinti nyilatkozat kapcsán lásd: BRENNAN, 

Paul: Brexit means..., International Trade Law & Regulation, Vol. 23 Issue (2), pp. 39-40, 2017  
177 GORDON, Michael: Parliamentary Sovereignty in the UK Constitution: Process, Politics and 

Democracy, Oxford: Hart Series in Constitutional law, Bloomsbury Hart Publishing, 2015. 
178 R Miller v Secretary of State for Exiting the EU [2017], [2017] UKSC 5, United Kingdom Supreme 

Court 2017. január 24-én hozott ítélete, mely elérhető: 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf  (letöltve: 2017.05.20.) 
179 Az ítéletről lásd még többek között: EWING KD: Editor's Introduction, King's Law Journal, 27:3, 

289-296, 2016, DOI: 10.1080/09615768.2016.1258781 és ELLIOT, Mark: The Supreme Court’s 

Judgement in Miller: In search of Constitutional Principle, Cambridge Law Journal, Vol. 76. No. 

2.,2017, pp. 257-288., https://doi.org/10.1017/S0008197317000368 , MOUNTFIELD QC, Helen: 

Beyond Brexit: What does Miller mean for the UK’s power to make and break international 

obligations?, Judicial Review, Vol. 22., No. 2., pp. 143-148.   

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch02s03.html
https://www.quora.com/What-makes-the-UK-a-unitary-state
https://www.quora.com/What-makes-the-UK-a-unitary-state
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://doi.org/10.1017/S0008197317000368
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jóváhagyása180 az 50. cikk szerinti nyilatkozat benyújtásához, viszont a 

devolvált parlamentek konszenzusa nem. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja ez 

utóbbi tekintetben teljesen egységes volt.181 Különösen érdekes ez a döntés, 

hiszen a népszavazás eredményét tekintve jelentős eltérések mutatkoztak a 

skót és észak-ír főképp integráció-párti, valamint az angol és walesi nagyrészt 

kilépés-párti szavazótábort nézve. Ahogyan Jo Murkens fogalmaz: „Ez a 

kérdés megnyitja az alkotmányjog és az alkotmány-politika közti mezsgyét. A 

brit kormány helyesen érvel, amikor arra hivatkozik, hogy az EU jogi kérdések 

a westminsteri Parlament hatáskörébe tartoznak.”182 Jogi értelemben tehát 

csak a Westminster hatáskörébe183 tartozik a kilépési döntés elhatározása és az 

50. cikk aktiválása, még ha jogpolitikai-politikai szempontból inkorrektnek is 

tűnhet az UK többi, devolvált törvényhozó testületét kihagyni e döntésből. A 

Miller-ügyben hozott ítélet 129. pontja alátámasztja ezt, mely szerint: „A 

devolúciót rögzítő törvények kimondják, hogy az uniós korlátozások 

érvényesítése során a parlament arra a feltevésre támaszkodva jár el, hogy az 

UK az EU tagja marad. Ez a vélelem összhangban van azzal a nézettel, hogy a 

parlament eldöntheti, hogy mely körülmények mellett marad az UK az EU 

tagja. Azonban, az EU tagságból eredő korlátozások bevezetésekor 

felhatalmazást adtak a devolvált törvényhozóknak (skót, észak-ír és walesi 

parlamentnek) arra, hogy betartsák és végrehajtsák az EU jogot, azonban ez 

nem hatalmazza fel ezen intézményeket arra, hogy követeljék a tagállami 

jogviszony fenntartását.”184 E szerint tehát – Jo Murkens fogalmát használva – 

                                                           
180 ARVIND, T.T. - KIRKHAM, Richard – STIRTON, Lindsay: Article 50 and the European Union 

Act 2011: Why Parliamentary Consent Is Still Necessary, UK Constitutional Law Association, 1 

July 2016, elérhető: www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-

lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-

necessary  (letöltve: 2017.05.20.)    
181 A Miller-ügyben hozott ítéletet egyébként a 11 tagú testület 8:3 arányban fogadta el. 
182 MURKENS, Jo: The Constitutional Context to Triggering Article 50 TEU, LSE Law Policy 

Briefing Series, Brexit Special 2, Policy Briefing 21, 2017, elérhető: 

http://eprints.lse.ac.uk/71712/1/2%20Murkens_Khushal_LSE%20Law%20-

%20Policy%20Briefing%20Papers%20Brexit%20Special_Constitutional%20context%20triggering

%2050.pdf (letöltve: 2017.05.17.) 
183 A Miller-ügy jelentőségéhez kapcsolódóan lásd még: WITNEY, Simon: Brexit in the Supreme 

Court – a landmark ruling, or monumental waste of time and money?, LSE Brexit Blog, elérhető: 

http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/06/brexit-in-the-supreme-court-a-landmark-ruling-or-

monumental-waste-of-time-and-money/ (letöltve: 2017.05.17.) 
184 Miller-ítélet, 129. pont 

http://www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary
http://www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary
http://www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/01/t-t-arvind-richard-kirkham-and-lindsay-stirtonarticle-50-and-the-european-union-act-2011-why-parliamentary-consent-is-still-necessary
http://eprints.lse.ac.uk/71712/1/2%20Murkens_Khushal_LSE%20Law%20-%20Policy%20Briefing%20Papers%20Brexit%20Special_Constitutional%20context%20triggering%2050.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/71712/1/2%20Murkens_Khushal_LSE%20Law%20-%20Policy%20Briefing%20Papers%20Brexit%20Special_Constitutional%20context%20triggering%2050.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/71712/1/2%20Murkens_Khushal_LSE%20Law%20-%20Policy%20Briefing%20Papers%20Brexit%20Special_Constitutional%20context%20triggering%2050.pdf
http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/06/brexit-in-the-supreme-court-a-landmark-ruling-or-monumental-waste-of-time-and-money/
http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2017/02/06/brexit-in-the-supreme-court-a-landmark-ruling-or-monumental-waste-of-time-and-money/
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nem létezhetnek párhuzamos jogalkotási hatáskörök e kérdésben. Murkens azt 

is hozzáteszi, hogy a devolvált törvényhozók ugyanolyan helyesen érvelnek, 

amikor kifejezték, hogy a westminsteri Parlamentnek fel kell oldania a skót, a 

walesi és az észak-ír parlament uniós jog tiszteletben tartására vonatkozó 

kötelezettségeit. Ennek megtörténtéig a kilépés nem lehet hatályos.185  

 A brit parlament által meghozott döntés jogszerűségét186 vitathatatlanként 

kell elfogadnunk tekintettel – az évszázad brit ítéleteként187 is jegyzett – 

Miller-ítéletben foglaltakra. Az egyértelmű, hogy a kilépési döntés 

elhatározása tagállami szuverenitás körébe tartozó döntés, ezért véleményem 

szerint nem a döntést, hanem annak alapjául szolgáló véleménynyilvánító 

népszavazást érdemes megvizsgálni.  

Alkotmányos követelményekkel összefüggő kérdéseket vethet fel a 

népszavazáson való szavazati joggal rendelkezés meghatározása, melyet a brit 

„EU-referendum törvény”188 2. szakasza szabályoz. A szavazáson ugyanis 

nem vehettek részt az uniós (nem brit) polgárok189 – még akkor sem, ha akár 

15 évnél régebben az Egyesült Királyságban élnek – és azok a brit 

állampolgárok sem, akik már 15 éve nem élnek190 az Egyesült Királyságban. 

Ezzel szemben a Brit Nemzetközösség (Commonwealth) országainak polgárai 

szavazati joggal rendelkeztek. Miért van „több köze” a tagállamiság jövőjéhez 

egy, az Egyesült Királyság területén kívül élő, nemzetközösségi polgárnak, 

                                                           
185 MURKENS, Jo: i.m., p. 2. 
186 A népszavazás demokratikus elveknek való megfeleléséről lásd többek között: TIERNEY, 

Stephen: Was the Brexit Referendum Democratic?, UK Constitutional Law Association, 25 July 

2016, 

www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/25/stephen-tierney-was-the-brexit-referendum-democratic 

(letöltve: 2017.05.19.) 
187 Lásd MURKENS: i.m. 
188 Az „EU-referendum törvény” határozza meg a népszavazáson szavazati joggal rendelkezők körét. 

The European Union Referendum Act of 2015, Section 2. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents/enacted (2018.03.10.). 
189 A brit nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül 3,4 millió (nem brit) uniós polgár élt az 

Egyesült Királyságban a népszavazás idején. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigra

tion/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality (2018. 03. 10.). 
190 A Shindler ügyben felmerült a kérdés, hogy a szavazásból történő kizárása a brit polgároknak, akik 

15 éve nem az Egyesült Királyságban élnek, megvalósítja-e a szabad mozgás jogának korlátozását. 

Lásd: H. Shindler MBE & J. MacLennan v Chancellor of the Duchy of Lancaster, Secretary of State 

for Foreign and Commonwealth Affairs [2016] EWHC 957 (Admin.) per Lloyd Jones Lj. 

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/04/shindler-final.pdf (2018. 03.11.). 

http://www.ukconstitutionallaw.org/2016/07/25/stephen-tierney-was-the-brexit-referendum-democratic
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/contents/enacted
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/04/shindler-final.pdf
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mint egy az országban (akár 15 évnél régebb óta) élő, ott dolgozó, adót fizető, 

az állammal „szerves” kapcsolatban álló (és mindezen szempontok szerint a 

brit állampolgárokéhoz hasonló helyzetű) uniós polgárnak? 

Az EU-ban az uniós polgársághoz fűződő jogok összessége – köztük a 

szavazati jog191 is, például a helyhatósági választásokon – épp azt a szerves 

kapcsolatot próbálja támogatni, amely az uniós polgárok szabad mozgáshoz 

való jogának gyakorlása eredményeképpen alakult ki a polgár és lakóhelye 

(valamint lakóhelye igazgatása, irányítása) között. Ez a szerves kapcsolat 

hasonlóan jelen van a népszavazás esetén is, hiszen ennek eredménye 

meghatározhatja az egyén jövőjét, jogi státuszát is.192  

Felmerül bennem a kérdés, hogy a legalább 15 éve külföldön élő brit 

polgárok kizárása a népszavazáson való részvételből megalapozhatja-e az 

európai polgárok közötti, lakóhelyük alapján való hátrányos 

megkülönböztetést.193 A Törvényszék választ adhatott volna rá, amennyiben a 

kilépés részletes szabályainak a megállapítására irányuló tárgyalások 

megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat megsemmisítése érdekében 

indult (alább részletezendő) Shindler-ügyben nem a kereset 

megalapozatlanságát állapítja meg.194 

                                                           
191 Az uniós polgárok választójogáról lásd: MOHAY Ágoston: Az uniós polgárok európai parlamenti 

választójogának korlátozhatósága az Eman és Sevinger ügyek tükrében, In: Bencsik András, Fülöp 

Péter (szerk.), Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója – Tanulmánykötet. 527 p.; és MOHAY 

Ágoston: Az európai parlamenti választójog jogosulti köre az Európai Bíróság gyakorlata tükrében 

In: Csefkó Ferenc, Horváth Csaba (szerk.), Választások Magyarországon 2014. 310 p., Pécs: PTE 

ÁJK, 2015. pp. 95-123.  
192 Tény, hogy az országgyűlési választásokon nem rendelkezik szavazati joggal az uniós polgár, 

viszont az állampolgár igen – még akkor is, ha huzamosabb ideje külföldön tartózkodik. A 

népszavazás tekintetében az uniós polgárságot az országgyűlési képviselők választásához hasonló 

helyzetbe hozták. Ami azért nem feltétlenül korrekt meglátásom szerint, mert – ahogy fent is 

kifejtem – a Brexit-referendum eredményeképp meghozott parlamenti döntés komoly hatással van 

az uniós polgárok jövőjére is. 
193 Körülbelül 1,3 millió brit állampolgár él más EU tagállamban. https://fullfact.org/europe/how-

many-uk-citizens-live-other-eu-countries/ (2018.09.10.) Arra vonatkozóan nem találtam 

információt, hogy ebből az 1,3 millióból hány fő él legalább 15 éve az Egyesült Királyságban. 
194 A T-458/17. sz., Harry Shindler és társai v Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. november 26. 

napján hozott ítélet, ECLI:EU:T:2018:838. Indoklásában a megtámadott határozat felperesekre 

vonatkozó közvetett érintettségének hiányára utal, tekintettel arra, hogy a Törvényszék álláspontja 

szerint a felperesek szempontjából előkészítő vagy előzetes jellegű intézkedést jelent a jogi aktus, 

mely azt eredményezi, hogy felperesek nem rendelkeznek kereshetőségi joggal. A Törvényszék 

ítélete szerint ezért a határozat nem képezheti megsemmisítés iránti kereset (pontosabban 

fellebbezés) tárgyát.  
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Álláspontom szerint a 15 éve külföldön élő brit polgárok kizárása egy 

ilyen horderejű országos szintű népszavazásból – mely személyi és területi 

hatályát tekintve egy országgyűlési választáséhoz hasonló − jogilag 

megkérdőjelezhető, hiszen a brit polgárok lakóhely szerinti hátrányos 

megkülönböztetését eredményezi. Azt, hogy a népszavazáson való szavazati 

joggal rendelkezés meghatározása az uniós polgárok lakóhely szerinti 

megkülönböztetését is megvalósítja-e, már összetettebb kérdés, hiszen a nem 

brit állampolgár uniós polgárok, akik az Egyesült Királyság területén éltek a 

népszavazás idején, szintén kimaradtak a szavazásra jogosultak köréből, 

ekképpen pedig az uniós polgárok között nem tettek különbséget a 

szavazáson. Ezért inkább a brit polgárok lakóhely szerinti hátrányos 

megkülönböztetése áll(hat) fenn, amihez csak adalék, hogy az érintett brit 

polgárok milyen százalékban élnek legalább 15 éve más uniós tagállamban, – 

élve szabad mozgáshoz és munkavállaláshoz való jogukkal − amire tekintettel 

esetleg fokozottan érintettek az egyébként véleménynyilvánító népszavazás 

eredményeként indult kilépési folyamatban.  

A Shindler-ügyben várt döntés jelentősége nagynak tűnt, mind jogilag, 

mind politikai szempontból. Ha a Törvényszék nem a megalapozatlanságra 

vonatkozóan hozott volna érdemi döntést, illetve a brit polgárok és az uniós 

polgárok közötti, lakóhely szerinti hátrányos megkülönböztetés 

megállapítására is kiterjedt volna a népszavazáson való részvételi jogosultság 

tekintetében, az bizonytalan politikai folyamatokat eredményezhetett volna. 

Természetesen, a kilépési folyamat nem fordult volna vissza emiatt, hiszen az 

a brit parlamenti döntésen, és nem közvetlenül a népszavazás eredményén 

vagy a határozaton alapult. Mégis tény az, hogy a parlament a népszavazás 

eredményére tekintettel hozta meg a döntését, ami az EU-ban maradásra 

történő többségi szavazás esetén vélhetően a meghozottal ellenkező előjelű lett 

volna, tekintettel arra, hogy 2016 júniusában többségében integráció párti 

politikusok rendelkeztek mandátummal a brit törvényhozásban. E helyen 

érdemesnek tartom megemlíteni, hogy arra vonatkozóan nem találtam 

információt, hogy akár Shindler úr akár a más érintett megpróbálta-e a 
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népszavazásról való kizárásukat rögzítő egyedi döntés megtámadását a brit 

(különösen a skót) bíróságok előtt. Az ilyen eljárások keretében lehetett volna 

lehetősége a brit bíróságoknak előzetes döntéshozatal iránti eljárást 

kezdeményezni az EuB előtt. Természetesen, az is lehetséges, hogy 

megpróbálták, de a nemzeti bíróságok nem függesztették fel az előttük folyó 

eljárást az EuB megkérdezése végett. 

Feltételezhető, hogy politikailag elfogadhatatlan üzenete lett volna annak, 

ha uniós polgárok is szavazhattak volna a Brexit-népszavazáson, 

szavazataikkal talán el is döntve195 a kérdést. Az is vitathatatlan, hogy a brit 

parlament jogosult eldönteni, hogy a népszavazáson kiknek biztosít szavazati 

jogot, az uniós polgársághoz fűződő jogok sérelme nélkül.  

Ugyan nem a népszavazásokon, hanem az európai parlamenti 

választásokon való aktív és passzív választójoggal rendelkezők meghatározása 

kapcsán hozott relevánsnak tekinthető ítéleteket az EuB 2006-ban, azonban 

analógia útján alkalmazható lenne akár a jelen esetre is az ügyekben 

megállapított objektív feltételrendszer. A C-145/04. sz.196 Spanyol Királyság 

kontra Egyesült Királyság, és C-300/04.197 sz. M. G. Eman és O. B. Sevinger 

kontra College van burgemeester en wethouders van Den Haag ügyekben 

rögzítette az EuB, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik az európai 

parlamenti választásokon aktív és passzív választójoggal rendelkezők 

meghatározása, ugyanakkor, ennek keretében tiszteletben kell tartaniuk a 

közösségi (uniós) jogot, és különösen az egyenlő bánásmód elvét.  

A C-145/04. sz., Spanyol Királyság kontra Egyesült Királyság ügyben 

többek között annak meghatározásáról volt szó, hogy valamely tagállam 

kiterjesztheti-e az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójogot 

harmadik országok európai területen – ezen esetben Gibraltáron − lakóhellyel 

rendelkező állampolgáraira. A gibraltári lakosok európai parlamenti 
                                                           
195 A kilépők és a bent maradás mellett szavazók aránya 51,9%:48,1% volt. Ez összesen + 1.269.500 

szavazattal jelentett többet a kilépők oldalán. Forrás: https://www.bloomberg.com/graphics/2016-

brexit-referendum/ (2018.03.10.). 
196 A C-145/04. sz., Spanyolország kontra Egyesült Királyság ügyben 2006. szeptember 12-én hozott 

ítélet. ECLI:EU:C:2006:543 
197 A C-300/04. sz., Eman és Sevinger ügyben 2006. szeptember 12-én hozott ítélet. 

ECLI:EU:C:2006:545 

https://www.bloomberg.com/graphics/2016-brexit-referendum/
https://www.bloomberg.com/graphics/2016-brexit-referendum/
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választásokon való részvételének lehetővé tétele érdekében az Egyesült 

Királyság 2003-ban új választókerületet alakított ki, amely Gibraltárt 

Angliának egy már létező választókerületéhez csatolta, és külön választói 

névjegyzéket készített. Így, az e választásokra vonatkozó választójogot a 

Gibraltáron lakóhellyel rendelkező uniós polgároknak, illetve a 

Commonwealth Gibraltáron lakóhellyel rendelkező és bizonyos feltételeket 

teljesítő polgárainak (qualifying Commonwealth citizen, a továbbiakban: 

QCC) adta meg. A Spanyol Királyság szerint csak az uniós polgárok részére 

lehet elismerni az európai parlamenti választásokra vonatkozó választójogot, 

az nem terjeszthető ki harmadik országok állampolgáraira. Az EuB rögzítette, 

hogy az Egyesült Királyság a Spanyol Királyság által vitatott jogszabályt azért 

fogadta el, hogy eleget tegyen az EJEB egyik ítéletében foglaltaknak. 

Alkotmányos hagyományaival összefüggő okokból az Egyesült Királyság úgy 

döntött, hogy megadja az aktív és passzív választójogot azon QCC-knek, akik 

teljesítenek bizonyos, a választással érintett területtel fennálló különleges 

kapcsolatra vonatkozó feltételeket. Az EuB úgy ítélte meg, hogy sem a 

hatályos közösségi jog nem határozta meg kifejezetten és pontosan, hogy az 

európai parlamenti választásokon kik rendelkeznek aktív és passzív 

választójoggal. Ezért, a közösségi jog akkori állása szerint az európai 

parlamenti választásokra vonatkozó aktív és passzív választójoggal 

rendelkezők körének meghatározása a közösségi jog tiszteletben tartása 

mellett az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik az EuB álláspontja szerint. 

Az EK-Szerződés vonatkozó cikkeivel tehát nem volt ellentétes az, hogy a 

tagállamok saját állampolgáraikon és a területükön lakóhellyel rendelkező 

uniós polgárokon kívül aktív és passzív választójogot adnak velük szoros 

kapcsolatban álló, meghatározott személyeknek. Kérdés, hogy argumentum a 

contrario a választójog nem biztosítása egy hasonló jellegű népszavazáson 

megalapozhatja-e az uniós jog sérelmét, különösen az egyenlő bánásmód 

elvére tekintettel. Lehetnek-e olyan különleges kapcsolatra vonatkozó 

feltételek, melyek a brit területeken (pl. már legalább 15 éve) élő uniós 

polgárok esetében megalapozzák szavazati jogukat egy országos 
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népszavazáson. A közösségi / uniós jog tiszteletben tartása megköveteli a 

diszkrimináció-mentességet, vagyis az egyenlő bánásmód követelményének 

teljesítését. Ha a gibraltári QCC-k nem uniós polgárként szavazhatnak az 

uniós parlamenti választásokon, akkor az EU tagság fenntartására vonatkozó 

véleménynyilvánító népszavazáson miért nem szavazhatnak az érintett 

tagállam területén huzamosabb ideje jogszerűen tartózkodó, családi életet 

folytató, munkát vállaló, adót fizető, tehát az állammal szerves kapcsolatban 

lévő uniós polgárok, akik teljesítik az említett különleges feltételeket? 

A C-300/04. sz., M. G. Eman és O. B. Sevinger kontra College van 

burgemeester en wethouders van Den Haag ügyben OCT területen élő holland 

állampolgárok szavazói névjegyzékbe történő vételét utasították el a 

hatóságok, arra hivatkozással, hogy lakóhelyük Arubán található. Ez a holland 

szavazópolgárok lakóhely szerinti hátrányos megkülönböztetését 

eredményezte. Az EuB kimondta, hogy azok a személyek, akik valamely 

tagállam állampolgárságával rendelkeznek, és akiknek a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye az OCT-hez tartozó területen található, hivatkozhatnak az 

uniós polgárok számára elismert jogokra. Azon kérdést illetően, hogy az OCT-

n tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkező uniós polgár az európai 

parlamenti választásokon rendelkezik-e aktív és passzív választójoggal, az 

EuB megerősítette, hogy az aktív és passzív választójoggal rendelkezők 

körének meghatározása a közösségi (uniós) jog tiszteletben tartása mellett az 

egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Figyelemmel többek között az EJEB 

ítélkezési gyakorlatára, nem tűnik úgy, hogy a lakóhelyhez kötött feltétel nem 

lenne megfelelő annak meghatározásához, kiket illet meg aktív és passzív 

választójog az európai parlamenti választásokon. Ami az egyenlő bánásmód 

elvét illeti, ezen esetben a releváns összehasonlítási alap egy Holland 

Antillákon vagy Arubán lakóhellyel rendelkező holland állampolgár és egy 

harmadik országban lakóhellyel rendelkező holland állampolgár szavazati 

jogának lakóhely szerinti megkülönböztetésében rejlik. Valamennyien holland 

állampolgárok, de nem Hollandia területén rendelkeznek lakóhellyel. Az EuB 

megállapította, hogy fennáll az eltérő bánásmód a személyek között, mivel a 
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harmadik országban lakóhellyel rendelkezőnek van aktív és passzív 

választójoga a Hollandiában tartott európai parlamenti választásokon, míg az 

Arubán vagy Holland Antillákon élőnek nincs ilyen joga. Az ilyen eltérő 

bánásmódot az EuB szerint objektívan kell igazolni. A holland kormány ebben 

az ügyben nem bizonyította kellőképpen, hogy a harmadik országban, illetve a 

Holland Antillákon vagy Arubán lakóhellyel rendelkező hollandok között 

megállapított eltérő bánásmód objektívan igazolható lenne. Az EuB azt is 

kimondta, hogy a belső (jelen esetben holland) jogra tartozik azon 

intézkedések megállapítása, amelyek lehetővé teszik a jóvátételt a 

károsultaknak, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének 

tiszteletben tartása mellett. Mindez meglátásom szerint jogalapként 

használható szempont lehetne a Shindler úrhoz hasonlóan járt 

választópolgárok esetében is, hiszen egy adott állam állampolgárainak (ez 

esetben a britek) lakóhely szerinti megkülönböztetése megállapítható, mely 

kérdés független kell(ene), hogy legyen a szavazás céljától és jellegétől 

valamennyi uniós tagállamban. 

Visszatérve ismét a Shindler ügyhöz, aránytalanság figyelhető meg a 15 

éve külföldön élő brit polgár kizárása és a 15 éve az Egyesült Királyságban élő 

uniós polgár szavazati jogának nem biztosítása között. Véleményem szerint 

ezen teljes kizárás okozta aránytalanság alapozhatja meg a további 

vizsgálódásokat az uniós polgársághoz, mint szerzett jogokhoz fűződő 

védelem körében is. Viszont mivel a népszavazás nem kötelezte a brit 

parlamentet a kilépésről való döntés formális meghozatalára, a fentebb kiemelt 

aránytalanság kollektíven nehezen támadható, ezért inkább egyedi esetekben 

kezdeményezett bírósági eljárások várhatóak meglátásom szerint – például az 

EJEB előtt – a kilépést követően, elsősorban azon uniós polgárok részéről, 

akik már legalább 15 éve élnek a UK-ben. A jogalap pedig meglátásom szerint 

a választójog biztosításának arányosságában, aránytalanságában, valamint az 

egyenlő bánásmód univerzális követelményének megsértésében keresendő. 

Ehhez a gondolatmenethez a későbbiekben visszatérek, azonban e helyen egy 
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rövid kitekintést teszek, egy, a brit választási szabályokhoz kapcsolódó EJEB 

előtti eljárás bemutatására.  

A brit választási szabályokhoz kapcsolódóan van (egy korábbi) konkrét 

példa EJEB előtti eljárásra, igaz, általános jelleggel, a szabad választásokhoz 

való jog megsértésére alapítva. Az ügyet egyébként szintén Shindler úr 

kezdeményezte, még 2009-ben, azért, mert az akkor soron következő (2010. 

május 5-i) országgyűlési választásokon nem tudott szavazni, amiért már több 

mint 15 éve az Egyesült Királyság területén kívül (Olaszországban) élt. A 

19840/09. sz., Shindler v. the United Kingdom ügyben198 Shindler úr az EJEE 

egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikke – szabad 

választásokhoz való jog – megsértése miatt kezdeményezett eljárást. A 3. cikk 

sérelmét a 15 éves időbeli korlát meghatározásában látta, azonban érvelését és 

kérelmét az EJEB elutasította, 2013. május 7-i ítéletében.199 Felmerül a kérdés, 

hogy mennyiben lenne más az EJEB előtti eljárás a Brexit-népszavazáson való 

választójog biztosítása, illetve a választójoggal rendelkezés mögötti 

arányosság viszonyában? A Shindler úr által hivatkozott 3. cikk szerint: „A 

Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, 

titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmények között, 

melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítja a nép 

véleményének kifejezését.” 

A népszavazás mindenképp biztosítja a „nép véleményének kifejezését”, 

kérdés, hogy kiket értünk a „nép” kifejezés alatt. A néphez tartoznak-e a 

helybenlakó uniós polgárok is, vagy csak egy adott nemzet tagjai, 

állampolgárai? Mely kategóriába tartoznak-e a britek esetén a fentebb említett 

QCC-k, akik a népszavazáson rendelkeztek szavazati joggal, ahogy pl. 

                                                           
198 A 19840/09. sz., Shindler v. the United Kingdom ügy 2009. március 26-án került az EJEB elé. Sok 

kapcsolódás nincs a Brexit-népszavazás és az általános országgyűlési választások között, annyiból 

lehet érdekes az ügy, hogy az EJEB szerint a brit választási törvények azon rendelkezése, mely 

szerint a 15 éve a UK-n kívül élő brit polgárok nem szavazhattak az országgyűlési választásokon, 

nem jelenti az EJEE-hez fűzött Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkének sérelmét. Tehát, az 

országgyűlési választások tekintetében nem sérül a választások tisztaságához fűződő alapjog az 

EJEB szerint.  
199 Az ügyről lásd az EJEB által 2013. szeptember 9-én hozozz ítéletet és a kiadott sajtóközleményt. 

Elérhető: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119229%22]}, és: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-7533%22]} (letöltve: 2019.08.20.) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119229%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-7533%22]}
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gibraltári lakóhely esetén és különleges feltételek esetén az európai parlamenti 

választásokon is? Mindebből kiindulva az uniós parlamenti választásokat és a 

népszavazást hasonló jellegűvé teszi maga a brit jogalkotó, miért kellene 

akkor az uniós polgárok és a QCC-k között eltérő bánásmódot alkalmazni a 

népszavazáson való választójog biztosítása kérdésében?  

A 3. cikk sérelme miatt indított EJEB előtti eljárások befogadhatóságát 

változatosnak tekinthetjük. Az EJEB általánosságban azokat a kérelmeket 

utasította el, melyek kérelmezői szavazati joguk hiányát sérelmezték az 

országgyűlési választásokon. Az EJEB általános jelleggel a következő 

indokokra alapította érvelését a kérelmek elutasítása során: 

− egyrészt – feltételezhetően – a külföldi illetőségű állampolgárok 

kevésbé közvetlenül vagy kevésbé folyamatosan aggódnak országuk 

napi problémái miatt, és kevésbé ismeri azokat; 

− a képviselő jelöltek nem tudják könnyen bemutatni a programjukat a 

külföldön élő polgárok számára, akiknek így kevesebb befolyása lehet a 

jelöltek kiválasztására vagy programjaik kidolgozására; 

− harmadszor, a szavazati joggal rendelkezés és a politikai testület 

döntéseinek közvetlen hatása között szoros kapcsolat áll fenn; 

− végül, a jogalkotónak korlátoznia kell a külföldön élő polgárok 

befolyását a választásokon olyan kérdésekben, amelyek alapvető 

fontosságúak, de elsősorban az országban élőket érintik.200 

Látható, hogy az EJEE-vel szerződő államok mérlegelési mozgástere nagy a 

tekintetben, hogy a szavazati jogot biztosítják-e határaikon túl élő 

polgáraiknak, vagy sem. Elfogadhatónak tartotta több esetben is az EJEB a 

szavazati jog kizárását az anyaországgal fennálló szerves kapcsolat hiánya 

miatt. A vizsgált 3. cikk sokkal inkább illik az országgyűlési választásokra, 

mind például egy ad hoc népszavazás esetére, így a következőkben visszatérek 

a korábbiakban megkezdett okfejtésemre.  

                                                           
200 European Court of Human Rights: Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European 

Convention on Human Rights Right to free elections, 2019. április 30., elérhető: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_ENG.pdf (letöltve: 2019.08.30.) 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_ENG.pdf
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Két esetkört kell megkülönböztetnünk a Brexit-népszavazáson való szavazati 

jog biztosítása kapcsán. Az első esetben az Egyesült Királyságban élő, és a 

már legalább 15 éve azon kívül élő britek között tesz különbséget a törvény, 

mely lényegében a brit állampolgárok lakóhely szerinti megkülönböztetését 

jelenti – ahogy erről már fentebb írtam. A kérdés, hogy ez az egyébként 

hátrányosnak tekinthető megkülönböztetés szükséges-e és arányos-e a 

választások céljait és rendeltetését tekintve. Ez a fent bemutatott EJEB előtti 

Shindler v UK ügy ítélete alapján res iudicata, az efféle kizárás nem sérti az 

EJEE vonatkozó cikkét.  

A második esetkör a brit (valamint a Commonwealth) és az uniós polgárok 

szavazati joga közti megkülönböztetés kérdése. Indokolt (lehet) az 

országgyűlési választásokon a nem állampolgár uniós polgárok kizárása, de 

kevésbé lehet indokolt egy jogi kötőerővel nem rendelkező, pusztán 

véleménynyilvánító népszavazás esetén. Ha a szavazás területi hatályát 

nézzük, akkor csakúgy, mint az országgyűlési választások, országos a 

népszavazás is, szemben pl. az önkormányzati választásokkal. Ez utóbbi 

választásokon egyébként az uniós polgárok helybenlakó köre – 5 év huzamos 

tartózkodás után – szavazhatnak. Azonban a Brexit-népszavazás és az 

országgyűlési választások között meglátásom szerint csak területi hatályukat 

illető hasonlóság van. Amennyiben a 15 éve külföldön tartózkodó britek 

kizárása jogszerű (és az EJEB ítélete szerint az) akkor a 15 éve huzamosan ott 

tartózkodó, életvitelszerűen ott élő uniós polgárok számára való szavazati jog 

biztosítása is (legalább a véleménynyilvánító népszavazáson) indokolható 

lenne. Ez az aránytalanság az, amely jogalapot szolgáltat meglátásom szerint 

az EJEB eljárásához – de nem az Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikke 

alapján, hanem a Tizenkettedik Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. cikke, a 

megkülönböztetés általános tilalma alapján. E szerint: „A törvényben 

meghatározott jogok élvezetét minden megkülönböztetés, például nem, faj, 

szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, nemzeti kisebbséghez való tartozás, vagyoni helyzet, születés 

szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül kell 
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biztosítani.” A népszavazáson való szavazati jog is ilyen törvényben 

meghatározott jog, melynek élvezetét biztosítani kell – természetesen arányos 

keretek között. Ezen túl, az EJEE 10. cikke szerint „Mindenkinek joga van a 

véleménynyilvánítás szabadságához.” Mivel a népszavazás 

véleménynyilvánító volt, így valamennyi uniós polgár szavazati jogának 

(teljes) kizárása megalapozhatja az EJEE 14. cikkének – a megkülönböztetés 

tilalmának – megsértését. Természetesen, az EJEE 16. cikke lehetővé teszi a 

10., 11. és 14. cikkek vonatkozásában a külföldiek politikai tevékenységének 

korlátozását, azonban a véleménynyilvánító népszavazáson való részvétel 

meglátásom szerint nem tartozik ide. Összességében, ha elfogadjuk azt, hogy 

az államok kizárhatják állampolgáraikat a mindennapos, az állam belpolitikai 

életétől távoli, szerves kapcsolat hiánya okán a szavazásból, akkor – 

argumentum a contrario – nem zárhatják ki azokat az uniós polgárokat, akik 

teljesítik ugyanezen feltételeket, hiszen az ő esetükben fennáll az említett 

szerves kapcsolat az állammal.    

Az előző gondolatmenetben a népszavazáson való szavazati jogra 

vonatkozó rendelkezésekről fejtettem ki álláspontom. Ehhez kapcsolódóan 

érdemes röviden kitérni a brit „EU-referendum törvény” 7. szakaszára is, mely 

meghatározza a népszavazáshoz és uniós tagsághoz (abból eredő jogokhoz, 

kötelezettségekhez, más státuszformákhoz, stb.) kapcsolódó tájékoztatás 

kibocsátására vonatkozó kötelezettséget. A 7. szakasz201 szerint a miniszter202 

jelentést tesz közzé, amely tartalmazza a következőket: a) az uniós tagságból 

fakadó jogokat, kötelezettségeket; b) példákat olyan országokra, amelyek nem 

tagjai az EU-nak, de jogi úton szabályozott kapcsolatban állnak azzal.  

                                                           
201 Az EU-referendum törvény 7. szakasza az EU-s tagsághoz fűződő információk nyilvánosságra 

hozatalára vonatkozó kötelezettséget tartalmazza.  

(1) A miniszter (Secretary of State) beszámolót tesz közzé, mely tartalmazza: 

(a) információt a jogokról, kötelezettségekről melyek az uniós jogból, a UK uniós tagállami 

viszonyából erednek ; 

(b) példákat olyan országokra, akik nem tagállami az EU-nak, de valamilyen szerződéses viszonyban 

állnak az EU-val (leíró, eseti jelleggel bemutatva ezeket a szerződéses kapcsolatokat). 

(2)Ezt a beszámolót a végső 10 hetes időszak kezdete előtt közzé kell tenni. 

(3) E szakasz értelmében a végső 10 hetes időszak a referendumot közvetlenül megelőző 10 hetes 

időszakot jelöli. 

(4)A beszámoló másolatát a miniszter benyújtja a Parlamentnek. 
202 A brit Secretary of State a kormány kabinet minisztere.  
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Különösen a népszavazást, és az arra alapozottan meghozott kilépésre 

vonatkozó parlamenti döntést követő két és fél év távlatából kérdéses lehet az, 

hogy mindezen tájékoztatási kötelezettség kiterjedt-e a kilépés 

következményeinek ismertetésére, a szavazók körültekintő tájékoztatására? 

Amennyiben igen, megfelelő volt-e a tájékoztatás szintje? Mindez kinek és 

milyen mértékben alapozhatja meg a felelősségét? Befolyásolja-e a clausula 

rebus sic stantibus elve alkalmazását? Ezek vizsgálatát a brit alkotmányvédő 

fórumok bizonyára megteszik. 

Mindezek ismeretében, ismételten felmerül egy kérdés: miért bízza teljes 

mértékben az uniós jogalkotó a tagállamra az (1) bekezdésben foglalt döntés 

meghozatalának minden kritériumát? Miért nincs egy közös keretrendszer 

vagy mechanizmus (mintegy befogadási kritériumrendszerként), mely 

elfogadottá teheti az Unió számára az egyébként szuverén tagállami döntést, 

ezzel egységes döntéshozatali kritériumokat állítva fel minden tagállam 

számára, anélkül, hogy szövetségi állam szintjére emelné az (uniós szintet 

talán már meghaladott) integrációs mechanizmusokat? Természetesen, ez a 

tagállami szuverenitást valamelyest érzékenyen érintené, de számos vita 

elkerülését biztosíthatná. A közös kritériumrendszer alatt értem például egy 

Brexit-referendumhoz hasonló szavazás esetében a szavazati joggal való 

rendelkezés szempontrendszeréren közös felállítását. Bár, pl. Magyarországon 

nem lehetne népszavazást kiírni a tagság vonatkozásában a jelenleg hatályos 

jogszabályi környezetben, így más alkotmányos feltételek között kerülhetne 

meghozatalra egy tagállami jogviszony megszüntetésére irányuló döntés.  

Jelenleg, amennyiben vitathatónak vélik a kilépésre vonatkozó döntés 

meghozatalának mikéntjét – egységes uniós mechanizmus hiányában − a 

nemzeti alkotmányvédő szerveknek lehet felülvizsgálati joga a meghozott 

döntés jogi megítélését illetően. Ezen felülvizsgálat szintén tagállamonként 

eltérő – belső jogi – mechanizmus.  
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1.2. A kilépési eljárás egyoldalú és többoldalú jellege 

 

A kilépésre vonatkozó döntés elhatározása az EUSz. 50. cikkében 

szabályozott kilépési eljárás tágabb értelemben vett kezdő pontja, az eljárás 

első eleme, melynek jellemzője többek között az egyoldalúsága. Az 

egyoldalúság egészen addig jellemzője a folyamatnak, míg a következő 

pontban elemzett kilépési nyilatkozatát meg nem küldi a tagállam az EU 

illetékes intézményének, az Európai Tanácsnak, mely kézbesítéssel az eljárási 

folyamat kétoldalúvá válik.203 A folyamat elemeinek elhatárolása meglátásom 

szerint azért fontos, mert az (1) bekezdés szerinti döntéshozatal egy szuverén 

állam saját döntése, mely döntésről amennyiben nem értesíti az EU EUSz. 50. 

cikkében kijelölt intézményét, akkor az nem is vált ki joghatást, 

tulajdonképpen „belügy” marad.  

Ezt a Bizottság a „no negotiation before notification” (nincs tárgyalás a 

kilépésre vonatkozó döntés bejelentése előtt) stratégiájával szentesítette is, 

hiszen nem volt hajlandó tárgyalásokba kezdeni a (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozat megküldése nélkül, sem a kilépés, sem pedig a kilépést követő 

együttműködés kapcsán. Más kérdés, hogy jogilag semmi sem tiltotta (tiltja) a 

kilépést elhatározó tagállam és az EU közti tárgyalásokat a kilépésről történő 

hivatalos értesítést megelőzően. Sőt, a lojális együttműködés elve és 

követelménye alapján a konzultáció meglátásom szerint igenis elvárható lett 

volna az értesítés előtt is. A Bizottság részéről az említett stratégia tisztán 

politikai elhatározásnak tekinthető, része annak tárgyalási stratégiának, 

melyben a bizonytalan helyzetek segíthetnek egy – jelen esetben a UK 

számára − kedvezőtlen status quo fenntartásában. Elképzelhető, hogy ilyen 

jellegű tárgyalásokkal akár az egész bejelentés megelőzhetővé válhatott volna, 

hiszen a britek hamar (be)láthatták volna döntésük lehetséges gazdasági-

                                                           
203 A kilépési eljárás egyoldalú-kétoldalú elhatárolása kapcsán lásd korábban – hasonlóképp − kifejtett 

álláspontomat: KISS Lilla Nóra: Unilateral Withdrawal of a Member State? Some Thoughts on the 

Legal Dimensions of Brexit. Pécs Journal of International and European Law, 2018/I, 37., valamint 

KISS Lilla Nóra: Kilépés az Európai Unióból: Az EUSz 50. cikke a Brexit tükrében; Pro Futuro: A 

jövő nemzedékek joga, 2018/3. szám, pp. 97-117. 
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politikai-jogi és egyéb következményeit – mely információk így csak a 

clausula rebus sic stantibus alkalmazása esetén jelenthetnek kapaszkodót.  

Önmagában a kilépés elhatározása tehát a szuverén tagállam belső jogi 

aktusa, mely a nemzeti jogrendszer („saját alkotmányos követelmények”) 

szerint születik. A (2) bekezdés grammatikai értelmezése alapján az értesítés 

lesz az az aktus, ami után a tagállam önállóan már nem alakíthatja a 

folyamatot, csak az EU kijelölt intézményeivel együtt.  

A kilépési eljárás szakaszainak az elhatárolását az alább részletesebben is 

bemutatott, Wightman ügyben adott főtanácsnoki indítvány 118. és 119. 

pontjai szerint a Bizottság és a Tanács is fontosnak tartotta. Az indítvány 

szerint [a Bizottság és a Tanács álláspontja, hogy] „… a kezdeti szakasz teljes 

mértékben egyoldalú, és a tagállam ellenőrzése alatt áll. Ezzel szemben a 

középső szakasz (a tárgyalás) kétoldalú vagy többoldalú jelleggel bír, olyan 

módon, hogy az uniós intézmények hatáskörei érvényesülnek. A második 

szakasz megindításától fogva a bejelentést tevő tagállam elveszti az eljárás 

feletti ellenőrzését, amelynek következményeként nem vonhatja vissza 

egyoldalúan a kilépés bejelentését.”204 Az 50. cikk nyelvtani elemzése valóban 

erre enged következtetni. 

Maga Sánchez főtanácsnok nem ért egyet ezzel az értelmezéssel, és a 122. 

pontban így nyilatkozik a kérdésben: „Az uniós intézmények jogkörei, amelyek 

többoldalúvá teszik a kilépési eljárást, a második szakaszban nem szüntetik 

meg teljesen az egyoldalúságot, mivel egyfelől az e szakasz alapját képező 

előfeltétel a kilépésről szóló határozat (pontosabban a kilépési szándék) 

tagállamra háruló bejelentése, amelynek érvénytelensége vagy egyoldalú 

visszafordítása a következő szakaszokat megfosztja a jogalaptól. Másfelől az 

érintett állam nem köteles megállapodást kötni az Unióból való kilépéshez, és 

elegendő, ha hagyja letelni a kétéves, kötelező tárgyalási időszakot a kilépés 

lezárásához, ami az eljárás ezen szakaszában is megerősíti az egyoldalúság 

                                                           
204 A C-621/18. sz. Andy Wightman és társai v Secretary of State for Exiting the European Union 

ügyben 2018. dec. 4. napján kelt főtanácsnoki indítvány, 119. pont, ECLI:EU:C:2018:978. 
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elemét.”205 Sánchez főtanácsnok a bekezdés teleologikus értelmezését végezte 

el. Figyelembe vette a rendelkezés célját, nevezetesen, hogy az a tagállam 

számára a kilépés egyoldalú elhatározásának jogát hivatott biztosítani, mely (a 

felmondáshoz hasonlóan) a közlést követően is meg kell, hogy illesse az 

érintettet. A közlés az a szükséges elem, mely nélkül az egyoldalúan 

meghozott döntés nem vált ki joghatást, nem hatályosul. Így szükségszerűen 

van kétoldalú szakasza is a folyamatnak, azzal a kitétellel, hogy az érintett 

tagállamnak végig hatása van a folyamatra, az egyoldalúság – ahogy Sánchez 

főtanácsnok is fogalmaz – nem szűnik meg. Problematikusnak tartom, hogy a 

nyelvtani és célelvű értelmezések eredménye lényegesen más következtetések 

levonását teszi lehetővé. Ezt a nyelvi anomáliát mindenképp orvosolni kellene 

a következő szerződésmódosításkor.  

Véleményem szerint – egyetértve Sánchez főtanácsnokkal − az 

egyoldalúság végig jelen van az eljárásban – hiszen elvileg a kilépésre 

vonatkozó megállapodás hiányában is megtörténhet a kilépés – viszont a 

kilépési döntés közlésével szükségszerűen kétoldalúvá válik a folyamat – mely 

a felek tárgyalásainak és aktivitásának függvényében vagy egy kilépési 

szerződéssel (két- vagy többoldalúan), vagy szerződés nélkül, rendezetlenül 

(egyoldalúan) zárul.  

Az egyoldalúság elviekben garantálja, hogy a kilépésben érintett tagállam 

egy számára esetlegesen előnytelen kilépési szerződés megkötése nélkül is 

kiléphessen, pusztán az idő múlására hagyatkozva. Ez esetben azonban olyan 

bizonytalan helyzeteket eredményezne a „no deal Brexit”, melyek 

előnytelenebbek lehetnének egy előnytelen kilépési szerződésnél. A kérdés, 

hogy kit hozzunk előnytelenebb helyzetbe, bizonytalanabb állapotba? Az 

uniós polgárokat, vállalkozásokat, jogalkalmazókat, (stb.), vagy pedig az 

Egyesült Királyságot, aki nem tűnik hajlandónak semmilyen (politikai) 

kompromisszumot kötni a jogi bizonytalanságok elkerülése érdekében?! Az 

egyoldalúság-többoldalúság kérdése meglátásom szerint nem kiemelkedően 

jelentős, de a visszavonhatóság időbelisége vonatkozásában lehet relevanciája.  

                                                           
205 Wightman ügyben 2018. dec. 4. napján kelt főtanácsnoki indítvány, 122. pont. 
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Itt előrebocsátom, hogy a kilépési szerződés szükséges (értsd: kötelező) 

elemként történő interpretációja kapcsán később eltérő álláspontot mutatok 

majd be, mert álláspontom szerint (jogi szempontokat figyelembe véve) 

szükséges eleme az eljárásnak a szerződés.  

 

1.3. A kilépés eljárási kérdései: az EUSz. 50. cikk (2)-(4) bekezdései 

1.3.1. Szándék vagy döntés? A kilépésről szóló döntés közlése 

 

Az EUSz 50. cikk (2) bekezdése a kilépés eljárási kérdéseit rendezi, méghozzá 

keretjelleggel. Eszerint „A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát 

bejelenti az Európai Tanácsnak.” Gyakorlatilag ez a bejelentés már nem 

csupán a szándék kifejezése, hanem a kilépésről szóló döntés, a határozat 

kézbesítetté tétele, mellyel a döntés joghatást vált ki, és a folyamat elindul, – 

ahogy az előző pontban rögzítettem – kétoldalúvá válik.  

Amennyiben elfogadjuk, hogy az (1) bekezdés szerinti döntést a tagállam 

saját hatáskörben, szuverén jogain alapulva hozza meg, melyet az EU nem 

vitat, nem hagy jóvá vagy utasít el, hanem csupán elfogadja annak tényét, 

akkor téves értelmezést alapozhat meg a „szándék” szó szerződésbeli206 

használata.207 Ebből kifolyólag helyesebb volna a kilépésről szóló döntés vagy 

határozat bejelentését rögzíteni az EUSz-ben.  

A szándék szó használata − meglátásom szerint – ugyanis azt sugallja, 

hogy azt el kell fogadnia (netán jóvá kell hagynia) az Európai Tanácsnak, mert 

ez csupán egy akarat kifejezése, mely mit sem ér önmagában – holott az első 

bekezdés alapján a döntés meghozatala teljes mértékben a tagállam 

hatáskörében van.  

                                                           
206 Az EUSz. 50. cikke nyelvi változatainak 95,83%-a (23 nyelv a 24-ből) a szándék kifejezést 

használja. Az angol nyelvi változatban az intention; a franciában az  intention; az ír az intinn; a 

németben az Absicht-t; a spanyolban az intención; az olaszban intenzione; a lett nodomu; a szlovák 

úmysel; a litván ketinimą; a máltai intenzjoni; a holland voornemen; a lengyel zamiar; a portugál 

intenção; a román intenția; a szlovén nameri; a görög a πρόθεσή; bolgárban намерение; a cseh 

záměr; az észt a kavatsusest; a svéd az avsikt;  finn pedig az aikomus-t alkalmazza. Érdekes és 

kivételes, hogy – igaz csak a Google Fordítóra tudok ezen a téren támaszkodni – a dán nyelvi 

változatban „a tagállam elhatározza kilépését, melyről értesíti…” szófordulat található. Lásd: „Hvis 

en medlemsstat beslutter at trække sig tilbage, underretter den Det Europæiske Råd.” 
207 Mely – ahogy az előző lábjegyzetből is kiderül – nem „hungarikum”. 



104 

 

Ezen feltételezést megerősíti az, hogy az Európai Unió Tanácsa 2017. május 

22-én határozatot208 hozott, amely engedélyezi a Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királyságával való tárgyalások megkezdését a Brexit 

feltételeit meghatározó megállapodás megkötése céljából. Tehát a szándék 

bejelentését jóváhagyták, azáltal, hogy a tárgyalások megkezdését 

engedélyezték – mely a kilépési eljárás kétoldalú eleme.  

A szándék szó használata megváltoztathatja az (1) bekezdés szerinti önálló 

döntés jellemzőit. Olyan ez, mint a felmondás és a közös megegyezéssel 

történő szerződés-megszüntetés közti különbség. Megtehetem önállóan, vagy 

szükséges egy másik fél beleegyezése? Az (1) bekezdés inkább felmondást 

sugall, a (2) bekezdés szerinti szándékbejelentés pedig közös megegyezést. A 

(3) bekezdésben rögzített fordulat, mely szerint kilépési megállapodás 

hiányában is megtörténhet a kilépés, megint csak az elhatározás önállóságát209 

erősíti, szemben a (2) bekezdés tartalmával.  

A szándék szó jelentőségére Sánchez főtanácsnok is rámutatott a 

Wightman ügyben előterjesztett indítványában. A főtanácsnok szerint 

„A szándékok nem véglegesek, és változhatnak. Aki harmadik személyt 

szándékáról értesít, abban várakozást ébreszt, de kötelezettséget nem vállal 

arra, hogy azt visszavonhatatlanul fenntartsa. E hatás kiváltásához az 

szükséges, hogy a szóban forgó szándék közlése az említett visszavonhatatlan 

jellegre való kifejezett hivatkozást tartalmazzon.”210  

Minderre tekintettel célszerűnek tartom a kifejezés pontosítását elvégezni, az 

eltérő értelmezések és magyarázatok – esetleg a szó jelentésének kihasználása, 

tehát a szándék-bejelentési joggal való visszaélés − megelőzése érdekében. 

A britek a kilépési határozatot 2017. március 29-én küldték meg, hosszas 

belpolitikai és jogi vitákat követően. Az Egyesült Királyságban nem volt 

egyértelmű, hogy a kilépési szándéknyilatkozatot (ténylegesen: a döntést) 
                                                           
208 A Tanács Határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam 

Európai Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó tárgyalások 

megkezdésére való felhatalmazásról, XT 21016/17, LIMITE, BXT 24. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/hu/pdf (letöltve: 2019. 01. 31.). 
209 Lásd erről korábban kifejtett álláspontom: KISS: Unilateral Withdrawal of a Member State? …, i. 

m., p. 42. 
210 Wightman ügyben 2018. dec. 4. napján kelt főtanácsnoki indítvány, 100. pont. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/hu/pdf
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Theresa May (akkori) miniszterelnök küldheti-e meg az Európai Tanácsnak a 

kormány felhatalmazása szerint, vagy az ahhoz a parlament jóváhagyása is 

szükséges. A parlamenti jóváhagyás szükségessége mellett döntött a brit 

Legfelső Bíróság211 az alkotmányos követelményekről szóló alfejezetben már 

említett Miller ügyben. A nyilatkozatban foglalt döntés meghozatala és a 

döntés megküldése tehát még belügyként a tagállam hatásköri kérdései közé 

tartozik, amibe az EU nem avatkozik bele.  

Az uniós jog hiányosságaként értékelhető szerintem, hogy a kilépésre 

vonatkozó alkotmányos döntés meghozatala és a szándék közlése közti 

maximális időtartamot nem határozza meg. Emiatt akár évek telhetnek el a 

népszavazási eredmény, az ez alapján meghozott parlamenti döntés és annak 

az EU-hoz történő benyújtása között, ami bizonytalanságokat212 

eredményezhet mindkét fél számára. Ez a megfontolás talán arra vezethető 

vissza, hogy a tagállami hatáskörben meghozott döntés megküldése is nemzeti 

döntésen alapul, amit az EU kívülről nem kíván konkrét határidőhöz kötni. 

Ezzel lehetőséget ad a tagállamnak, hogy akár meg is gondolhatja magát, mert 

mindaddig, amíg az Európai Tanácsot nem értesíti hivatalosan kilépési 

döntéséről – szándékáról – addig a kilépési eljárás függőben van (vagy 

konkrétabban: meg sem indul). A kilépésre vonatkozó tagállami döntés 

bejelentése előtt tehát a folyamat teljesen nemzeti hatáskörben van, egyoldalú. 

Ennek egyik következménye a bizonytalan gazdasági és társadalmi hatás, amit 

a kilépésre vonatkozó elhatározás válthat ki, majd pedig ennek a tovagyűrűző 

                                                           
211 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the EU (2017). A Miller ügyben a Supreme Court 

kijelentette, hogy a brit nemzeti szabályok szerint a parlament jóváhagyása szükséges a kilépési 

nyilatkozat Európai Tanácshoz történő megküldéséhez. A brit alkotmányjogi szabályokról és a 

Miller ügyről lásd CRAIG, Paul: Brexit. A Drama in Six Acts. European Law Review, 2016/4, 447–

468.; Edward, David–Jacobs, Francis–Lever, Jeremy–Mountfield, Helen–Facenna, Gerry: In matter 

of Article 50 of the Treaty of European Union – Opinion, 2017. 02. 10., 44–55. 

https://www.bindmans.com/uploads/files/documents/Final_Article_50_Opinion_10.2.17.pdf 

(letöltve: 2019. 01. 31.). 
212 A bizonytalanságnak pedig számos gazdasági következménye lehet, melyet jól szemléltet többek 

között a Pound sterling (GBP) árfolyamának változása a 2016. június 23-i népszavazás és a 2017. 

március 29-i értesítés közti időben. Természetesen, más tényezők is befolyásolhatták az árfolyam 

alakulását, azonban a kilépés megszavazása, majd a hivatalos bejelentés kellően radikális változást 

jelentett a gazdaság szempontjából. Ezt jól szemlélteti az Európai Központi Bank (a továbbiakban: 

az EKB) honlapján elérhető grafikon. Lásd: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/e

urofxref-graph-gbp.en.html (letöltve: 2019.08.20.) 

https://www.bindmans.com/uploads/files/documents/Final_Article_50_Opinion_10.2.17.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-gbp.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-gbp.en.html
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hatásai a többi szektor vonatkozásában. Köztudott, hogy a gazdaság 

meghatározó szektorait az információ jelentősen befolyásolja – legyen az akár 

téves információ, akár valós. A dolgozatnak nem célja a Brexit gazdasági célú 

elemzése, azonban tényként kezelhetjük, hogy a kilépésre vonatkozó 

népszavazás hírértéke, majd a népszavazás eredménye, végül pedig a kilépési 

döntés hivatalos megküldése az EU-hoz mind-mind gazdasági hatásokkal 

jártak.213 A „zavarosban való halászat” sokak számára vonzó terep lehet. 

Ebből kifolyólag védhetőnek érzem azt az álláspontot, mely szerint a szuverén 

tagállami döntés közlését jog- és gazdaságpolitikai szempontból vizsgálva is 

célszerű határidőhöz kötni. Ezzel elejét lehetne venni olyan folyamatoknak, 

melyek nem a társadalom célját (értsd: egy tagállami döntés végrehajtását) 

szolgálják, hanem egyes gazdasági és vagy politikai szereplőket hozhatnak 

előnyösebb helyzetbe. 

1.3.2. Az értesítés funkciói 

A kilépésre vonatkozó döntés bejelentésének egyik funkciója a kilépésre 

vonatkozó döntés kézbesítése. A kézbesített értesítés már betöltheti második 

funkcióját. A döntés hivatalosan is a másik fél tudomására jut, ezáltal kiváltja 

a kívánt joghatást: megindul a kilépési eljárás kétoldalú (tényleges) szakasza. 

Tehát a bejelentéssel az EU oldalán is megtörténik a hivatalos tudomásszerzés 

a kilépés elhatározásáról, mely mindeddig kizárólag belügyként a kilépésben 

érintett tagállam oldalán jelent meg. Ezáltal az egyoldalúan eldöntött kilépésre 

vonatkozó eljárási folyamat kétoldalúvá válik. Az eljárás innentől az EU aktív 

és passzív magatartása esetén egyaránt kétoldalú.  

A kétoldalúság nélkülözhetetlen, hiszen a tagállam a kilépéshez való jogát 

képtelen lenne egyoldalúan, az uniós jog szerint jogszerűen gyakorolni. 

Természetesen, megtilthatná az uniós jogi aktusok alkalmazását, 

visszaállíthatná a vámokat stb., de ez az EUSz. rendelkezéseivel ellentétes 

kilépési eljárás lenne, s így az uniós jog szerint nem lehetne jogszerű. 

                                                           
213 Lásd többek között: BREINLICH, Holger-LEROMAIN, Elsa-NOVY Dennis-SAMPSON, 

Thomas-USMAN, Ahmed: The Economic Effects of Brexit: Evidence from the Stock Market; 2018; 

pp. 581-623; https://doi.org/10.1111/1475-5890.12175. 
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Ugyanakkor az EU aktív magatartása szükségszerű a folyamatban. Ennek oka, 

hogy a (2) bekezdés az Európai Tanács feladataként (kötelezettségeként) 

határozza meg az ún. „iránymutatások” kibocsátását. Ezt akkor is ki kell 

bocsátania az Európai Tanácsnak, amennyiben kilépési szerződést nem 

kívánna kötni a kilépő tagállammal (ami egyik tagállam kilépése esetén sem 

tűnne racionálisnak). 

A bejelentéssel tehát az értesítés kézbesítetté válik, a folyamat pedig 

kétoldalúvá, melyhez kapcsolódik egy objektív következmény is: 

megkezdődik a (3) bekezdésben jelölt kétéves időtartam. Ennek azért van 

jelentősége, mert – kilépési szerződés (és hosszabbítás iránti kérelem) 

hiányában – e kétéves időtartam objektív határidőt és bizonyos 

következményeket jelent mindkét félnek.  Amennyiben a grammatikai 

értelmezés eredményére hagyatkozunk és elfogadjuk, hogy kilépési szerződés 

nélkül is megtörténhet a kilépés, akkor az objektív következmény, hogy az 

érintett tagállam ipso iure elveszti tagállami jogállását, minden ebből fakadó 

jogosultsággal és kötelezettséggel; az EU pedig egy tagállamát. Ezzel 

természetesen csökken a költségvetése, a jogszabályainak a területi és 

személyi hatálya, uniós polgárainak (a belső piac fogyasztóinak) száma; stb.  

1.3.3. Az uniós intézmények szerepe a kilépési eljárásban és az eljárás 

irányelvei 

 

A (2) (3) és (4) bekezdés meghatározza az uniós intézmények szerepét és 

feladatait az eljárás során. A (2) bekezdés így folytatódik: „Az Európai Tanács 

által adott iránymutatások alapján az Unió tárgyalásokat folytat és 

megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben az érintett államnak az 

Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető állam 

kilépésének részletes szabályait.” 

Az EUSz. amellett, hogy számos kérdést – talán szándékosan, hogy ne 

könnyítse meg a kilépni szándékozó állam helyzetét – nyitva hagy, 

meghatározza az Európai Tanács feladatait a kilépési eljárás során. A kilépési 

tárgyalások lefolytatásának elveit egy külön dokumentum rögzíti. A (2) 
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bekezdésben alkalmazott kijelentő mód használata azt sugallja, hogy az 

iránymutatásokat követően tárgyalások lesznek, majd megállapodást kötnek a 

felek.214  

Ahogyan a kilépésről szóló döntés közlése esetén sem szab határidőt az 

50. cikk a tagállam számára, az iránymutatás kibocsátására vonatkozóan sem 

teszi azt meg. Az Európai Tanács az iránymutatás kibocsátásának idejét így 

szabadon határozhatja meg, ami erős eszköz az intézmény kezében, hiszen 

mindaddig nem kezdődhetnek meg a kilépési tárgyalások, míg az azokra 

vonatkozó iránymutatást nem bocsátotta ki – viszont a két éves időtartam – 

mely ugyan meghosszabbítható, mégis ad egy keretet a folyamatnak − a 

bejelentéstől kezdődően telik. Erre tekintettel az iránymutatások észszerű 

időben történő kibocsátása elengedhetetlen. Ez konkrét határidő EUSz-ben 

történő rögzítése nélkül is következik az EU-jog alapelveiből, mint amilyen 

például a lojális együttműködés elve.215 Az iránymutatásokat216 jelen esetben 

2017. április 29-én, egy hónappal az Egyesült Királyság hivatalos értesítését 

követően bocsátotta ki az Európai Tanács. Az iránymutatások kibocsátása 

észszerű időben történt álláspontom szerint. 

Nem tisztázza az 50. cikk, hogy mit jelent „az érintett államnak az 

Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel” fordulat. Azt feltételezi, hogy 

valamiféle – gazdasági vagy diplomáciai – együttműködés továbbra is várható 

az egykori tagállam és az EU között a kilépést követően, de hogy a 

tárgyalások során ezt miként kell értelmezni, erre nem ad választ. Az sem 

egyértelmű, hogy mi érthető a tagállam kilépésének részletes szabályai 

fordulat alatt, főleg, hogy a következő bekezdés szövege szerint kilépési 

megállapodás nélkül is megtörténhet egy tagállam kilépése.  

                                                           
214 A (3) bekezdés ellentmond ezzel a szemlélettel, amennyiben lehetővé teszi a kilépési megállapodás 

hiányában történő kilépést is. 
215 Lásd még: HILLION Christoph: Accession and Withdrawal in the Law of the European Union. In 

Chalmers, Damian–Arnull, Anthony (eds.): The Oxford Handbook of European Union Law. Oxford 

University Press, Oxford, 2015, pp. 126–151. 
216 Az EUSz 50. cikke értelmében az Egyesült Királyság által tett bejelentést követően kidolgozott 

iránymutatások. Európai Tanács, EUCO XT 20004/17. sz. dokumentum. Az iránymutatásokat az 

Európai Tanács 2017. április 29-ei rendkívüli ülésén hozta meg. 

http://www.consilium.europa.eu/media/21750/29-euco-art50-guidelines-hu.pdf (letöltve: 

2018.03.30.). 

http://www.consilium.europa.eu/media/21750/29-euco-art50-guidelines-hu.pdf
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A (2) bekezdés második része így szól: „Ezt a megállapodást az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően 

kell megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg 

minősített többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését követően.” 

Az EUMSz. 218. cikk (3) bekezdés szerint „A Bizottság, illetve – ha a 

tervezett megállapodás kizárólag vagy túlnyomórészt a közös kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozik – az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője ajánlásokat nyújt be a Tanácsnak, amely a tárgyalások 

megkezdéséről határozatot fogad el, amelyben a Tanács kijelöli – a tervezett 

megállapodás tárgyától függően – az Unió főtárgyalóját vagy tárgyaló 

küldöttségének vezetőjét.” 

Tehát, amennyiben lesz kilépésről szóló megállapodás az Egyesült 

Királyság és az EU között, arra az EUMSz 218. cikk (3) bekezdés szerinti 

tárgyalások útján kerülhet sor. Az 50. cikk rögzíti, hogy a megállapodás 

megkötésére a Tanács jogosult, minősített többséggel eljárva, de a 

megállapodást jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek is. A Tanács 

felhatalmazása alapján a kilépési tárgyalásokat a Bizottság folytatja le a kilépő 

tagállammal. 

A tárgyalásokat illetően az Európai Tanács által kiadott iránymutatások217 

szerint „az Unió átfogó célkitűzésként arra fog törekedni a tárgyalások során, 

hogy megvédje a saját, a polgárai, a vállalkozásai és a tagállamai érdekeit. Az 

Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésre vonatkozó döntése olyan 

jelentős mértékű bizonytalanságot teremt, amely fennakadásokat okozhat 

különösen az Egyesült Királyságban és kisebb mértékben más tagállamokban 

is. […] Ezt szem előtt tartva szakaszos megközelítést alkalmazva kell 

eljárnunk, amelynek megfelelően kiemelten kell kezelnünk azt a szempontot, 

hogy a kilépés rendezett körülmények között történjen.” Az iránymutatások 

szerint a kilépés „rendezett körülmények között történő” kezelése kiemelkedő 

jelentőségű, ami azt engedte feltételezni már 2017 áprilisában, hogy legalább 

                                                           
217 Az EUSz 50. cikke értelmében az Egyesült Királyság által tett bejelentést követően kidolgozott 

iránymutatások. Európai Tanács, EUCO XT 20004/17. sz. dokumentum, 2–3. 
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egy a minimum-tartalmakat (úgymint: az uniós polgárság, a pénzügyi 

kérdések, a határkérdések Írország és Észak-Írország között, valamint az 

átmeneti időszak jellege és terjedelme) rögzítő megállapodás, ún. kilépési 

szerződés várható.  

A szerződés-tervezet és a további kapcsolatokról szóló politikai 

nyilatkozat218 szövege mostanra már nyilvánossá vált, egyelőre azonban még 

nem ratifikálta a UK. A szerződéstervezet bővebb körben rögzít 

rendelkezéseket a korábban elvárttól. Magában foglalja az uniós polgársághoz, 

az áruk szabad mozgásához és a belső piachoz kapcsolódó kérdéseket, az 

átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezéseket, a pénzügyi kérdéseket, az 

állami tulajdonú vállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket stb. 

Az iránymutatásokból kiderül az is, hogy az EU egységesen lép fel, ami 

azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság nem bocsátkozhat önálló tárgyalásokba 

más tagállamokkal a kilépését vagy jövőbeni kapcsolatait illetően. Tehát a 

tagállamok önálló részvételének hiánya jellemzi a kilépési szerződés 

megkötésének folyamatát – bár mivel a Tanács és az Európai Tanács is a 

tagállamok képviselőiből áll, így közvetetten ugyan, de megjelenhetnek az 

egyes tagállamok érdekei is a tárgyalások során.  

2018 márciusa óta elérhetőek az Európai Tanács iránymutatásai a jövőbeni 

kapcsolatok keretéről219 is, ami az európai tanácsi iránymutatások (mindaddig 

nem lehet a jövőbeni kapcsolatokról tárgyalni, ameddig a kilépési szerződést 

meg nem kötötték) − és az EUSz 50. cikk („az érintett államnak az Unióval 

való jövőbeli kapcsolataira tekintettel” fordulata) közti ellentmondás 

feloldását segítheti. 

Az iránymutatások rögzítik azt is, hogy a 2017. április 29-i 

iránymutatások nem véglegesek, azokat a tárgyalások során folyamatosan 
                                                           
218 Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

from the European Union and the European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators' 

level on 14 November 2018. European Commission, TF50 (2018), 55. 

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-

and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-

level-14-november-2018_en (2019. 01. 31.). 
219 Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásai az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli 

kapcsolatok keretéről, 2018. március 23., BXT 25, CO EUR 5, CONCL 2. 

http://www.consilium.europa.eu/media/33503/23-euco-art50-guidelines-hu.pdf  (2018.09.16.). 

http://www.consilium.europa.eu/media/33503/23-euco-art50-guidelines-hu.pdf
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aktualizálják. Az Európai Tanács hangsúlyozza a tárgyalások alapelvei között, 

hogy „csak akkor jöhet létre megállapodás az Egyesült Királysággal, ha az a 

jogok és kötelességek egyensúlyán alapul, és mindkét félnek egyenlő 

feltételeket biztosít.” Álláspontom szerint az 50. cikk megfogalmazása, az − 

talán szándékosan − értelmezésre nyitva hagyott kérdések (a bejelentés 

visszavonhatósága, az alkotmányos követelményekkel összhangban meghozott 

döntés keretei stb.) nem a felek egyenlőségére engednek következtetni, sokkal 

inkább az Unió pozícióit erősítik. Ezért különös jelentőségű, hogy a tárgyalási 

irányelvek kimondják a felek egyenlőségét. Az alapelvek közt szerepel az is, 

hogy „addig nem beszélhetünk megállapodásról, amíg nincs mindenről 

megállapodás, az egyes kérdésekről nem lehet külön-külön megállapodni. […] 

Noha az Unió és az Egyesült Királyság közötti leendő kapcsolatokról szóló 

megállapodást csak azt követően lehet végleges formába önteni és megkötni, 

hogy az Egyesült Királyság harmadik országgá vált, az EUSz 50. cikke előírja, 

hogy a kilépés részletes szabályairól szóló megállapodásokban tekintettel kell 

lenni az Egyesült Királyság és az Unió közötti leendő kapcsolatokra. E célból 

az EUSz 50. cikke szerinti tárgyalások második szakaszában célszerű lenne 

egy átfogó közös koncepciót kialakítani a leendő kapcsolatok keretére 

vonatkozóan.220 Készen állunk arra, hogy erről előzetes és előkészítő 

megbeszéléseket folytassunk az EUSz 50. cikke szerinti tárgyalások 

összefüggésében, mihelyst az Európai Tanács úgy határoz, hogy kellő 

előrelépés történt az első szakaszban egy, a rendezett kilépés részletes 

szabályaira vonatkozó, kielégítő megállapodás érdekében.”  

Elvi jelentőségű, hogy a jövőbeni kapcsolatok szerződéses rendezése csak 

a kilépési eljárást és a kilépésről szóló megállapodást követően történhet meg. 

Ez feltételez egy kilépést – kölcsönös meghosszabbítás hiányában a britek 

esetén 2019. március 29. napjával – melyet követően kezdődik egy átmeneti 

időszak, amit szabályozni kell a jövőbeli kapcsolat kezdetéig. Az átmeneti 

időszak természetének és jogi kereteinek meghatározása a kilépési 

szerződéstervezetben szerepel is. Erről majd a későbbiekben lesz szó 

                                                           
220 Ami megtörtént 2018 márciusában. 
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részletesebben. A Szerződés nem határozza meg, hogy hány alkalommal 

hosszabbítható meg a kilépésre nyitva álló – főszabályként − két éves 

időtartam. 

A tárgyalási iránymutatásokból a tárgyalási folyamat lineáris szemlélete 

figyelhető meg. Értem ez alatt azt, hogy az iránymutatások sorrendet állítanak 

fel a tárgyalások témaköreit illetően, melyben prioritást élvez a kilépési 

szerződés, majd csak ennek véglegesítését követően enged tárgyalni a kilépő 

állam és az EU jövőbeni kapcsolatairól. Ez stratégiai szempontból 

következetes lépésnek tűnt a kilépési eljárás kezdetén, még ha az is logikus 

lett volna, ha a kilépést és a jövőbeni kapcsolatot együttesen tárgyalják, hiszen 

élesen és egyértelműen el nem választható kérdésekről van szó.  

A (2) bekezdésben rögzített kilépési nyilatkozat kapcsán fontos a 

visszavonhatóság kérdéséről szólni, viszont mivel különös jelentőségűnek 

vélem, e témakör a következő bekezdésekben válik részletesebb vizsgálat 

tárgyává.   

1.4. A kilépési nyilatkozat visszavonhatósága 

1.4.1. A visszavonhatóság értelmezése a szakirodalomban 

 

Eljárási szempontból különös jelentőségű a bejelentés visszavonhatóságának 

kérdése. Az EUSz. nem rendelkezik arról, hogy visszavonható-e az (1) 

bekezdés szerint meghozott döntés (2) bekezdés szerinti közlése. Amennyiben 

visszavonható, egyoldalúan, bármikor és feltétel nélkül megtehető-e ez a 

lépés? Tehát, ha például a bejelentést követő kétéves időszakban 

kormányváltás történik az érintett államban, akkor az új kormány kötve van-e 

az előző kormány által kezdeményezett kilépési folyamathoz? Mivel a 

parlamenti döntést megalapozó népszavazás csupán véleménynyilvánító 

jellegű volt, a parlamenti összetétel megváltozása könnyen megkérdőjelezheti 

a folyamatok állását, különösen a clausula rebus sic stantibus elve tükrében. 

Lényeges tényezőnek tartom, hogy amikor a britek a kilépésről szavaztak, még 

nem lehetett tudni, hogy ez pontosan milyen feltételeket és következményeket 
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jelent gazdaságilag, jogilag, illetve társadalmilag. Épp ezért garanciális annak 

biztosítása, hogy a kilépési szándékra vonatkozó nyilatkozat visszavonható 

legyen.  

Amennyiben nem lehetne visszavonni, annyiban szükségszerű lenne a 

kilépési nyilatkozat megküldése előtt tárgyalásokat folytatni a kilépés 

feltételeit és esetleges következményeit illetően, hogy az érintett tagállam 

lényeges információk birtokában tudjon döntést hozni. Mivel az előzetes 

tárgyalás elől elzárkózott – szerintem egyébként helytelenül221 − az EU, 

biztosítani kell a nyilatkozat visszavonhatóságát arra az esetre, ha például az 

érintett tagállam vonatkozásában lényeges, új körülmények, információk 

megismerésére kerül sor.  

A Wightman ügyet megelőzően az EUSz 50. cikk értelmezéséhez csak a 

szakirodalom222 adott szempontokat.223 A következőkben ez alapján kerül 

bemutatásra álláspontom. Ezt követően, a fejezet második részében a 

Wightman-ügyben hozott EuB ítéletet vizsgálom, mint a jogalkotó által 

megválaszolatlanul hagyott kérdésre gyakorlat által adott választ.  

A jogi gondolkodásban széles körben elterjedt az az általános nézet, 

miszerint ami nem tilos, az megengedhető. Az EUSz. 50. cikkének semelyik 

rendelkezése nem tiltja az (1) bekezdés szerint megalkotott és (2) bekezdés 

szerint benyújtott nyilatkozat visszavonását. Tehát a grammatikai vizsgálat 

eredményeképp megállapítható, hogy a kézbesített nyilatkozat visszavonható. 

                                                           
221 Értem ez alatt azt, hogy egy szerződéses kapcsolatban a felek együttműködési kötelezettsége 

szerintem magában foglalja azt, hogy tárgyaljanak az esetleges problémákról, így az ezek okozta 

kilépési szándékról és a kilépés tényleges feltételeiről, következményeiről. A britek – tekintettel a 

„no negotiation before notification” stratégiára – úgy küldték meg a kilépési nyilatkozatukat, hogy 

nem tudták milyen következményekkel néznek szembe.   
222 Erről lásd többek között CRAIG: i. m.; TRIDIMAS, Takis: Article 50. An Endgame without an End? 

King’s Law Journal, 2016/3, 303–305.; THIELE, Alexander: Der Austritt aus der EU. Hintergründe 

und rechtliche Rahmenbedingungen eines „Brexit.” Europarecht, 2016/3, 295.; EECKHOUT Piet–

FRANTZIOU Eleni: Brexit and Article 50 TEU. A Constitutionalist Reading. UCL European Institute 

Working Paper, December 2016, 37–40., https://www.ucl.ac.uk/drupal/site_european-

institute/sites/european-institute/files/brexit-article-50.pdf (2019. 01. 31); KISS: i. m., 43–44.; és 

STREETEN, Charles: Putting the Toothpaste Back in the Tube. Can Article 50 Notification Be 

Revoked? UK Constitutional Law Blog, 13 July 2016. http://wp.me/p1cVqo-1c8 (2018. 10. 02.) 
223 Tekintettel arra, hogy a kéziratot először 2018. október 31-én zártam le, az alfejezet első részében a 

szakirodalom és a jogszabályok alapján készített értelmezés olvasható. Az alfejezet második 

részében pedig bemutatásra került a Wightman-ügyben ismertetett, 2018. dec. 10. napján hozott EuB 

ítélet.   

http://www.ucl.ac.uk/european-institute/eipublications/brexit-article-50.pdf%20(2018
http://wp.me/p1cVqo-1c8
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A kérdés az, hogy egyoldalúan visszavonható-e a megtett nyilatkozat, 

vagy a kilépési folyamat kétoldalúvá válása a visszavonhatósághoz is 

jóváhagyást224 igényelne – jelen esetben az Európai Tanács részéről? Ez 

utóbbi esetben a visszavonásra vonatkozó bejelentés valójában csupán a 

szándék bejelentése lenne, és nem egy döntés közlése. Továbbá, a jóváhagyás 

szükségessége megkérdőjelezné az egyoldalúság fennállását az eljárás teljes 

egésze vonatkozásában – mely Sánchez főtanácsnok pragmatikus érvelése 

szerint az eljárás során végig megilleti a kilépés alatt álló államot.  

Álláspontom szerint a kilépési döntés bejelentésének visszavonhatósága 

időben nem lehet korlátlan, annak a kilépési eljárás záró időpontjához kellene, 

hogy kötve legyen. Meglátásom szerint a nyilatkozat visszavonhatóságának 

további feltétele annak időben történő kezdeményezése. Az EUSz. 50. cikke 

két éves időtartamot állapít meg a kilépési tárgyalások lefolytatására és a 

kilépési szerződés megkötésére, mely időszak kezdő időpontja a kilépésre 

vonatkozó döntés közlésének napja, így 2017. március 29. napja. A 

Szerződésben rögzített két éves időtartam – mely meghosszabbítható (és meg 

is hosszabbították) a tárgyaló felek konszenzusával − 2019. március 29. napján 

telt le, melynek következménye elviekben, hogy kilépési szerződéssel vagy 

szerződés nélkül ipso iure megszűnik az UK tagállami jogviszonya. Ebből 

következően – ahogyan fentebb kifejtettem − a kilépési nyilatkozat 

visszavonására (annak hosszabbítása hiányában) is ez a két éves időtartam 

állhat rendelkezésre.  

Tekintettel arra, hogy az EUSz. hallgat a visszavonhatóság kérdéséről, a 

nemzetközi jog általános szabályai – így a szerződések jogáról szóló 1969. évi 

Bécsi Egyezmény rendelkezései – kaphatnak jelentőséget az értelmezés során. 

A nemzetközi jog háttérszabályként való alkalmazhatóságát (és primátusát az 

uniós jog felett) már megállapította az EuB, méghozzá egy magyar 

vonatkozású ügyben. A C-364/10. sz., Magyarország kontra Szlovákia225 

ügyben, ismertebb nevén a Sólyom-ügyben kimondta az EuB, hogy „az uniós 

                                                           
224 Az egyoldalúság-kétoldalúság kapcsán fentebb ezzel kapcsolatban már kifejtettem Sánchez 

főtanácsnok, valamint a Bizottság és a Tanács álláspontjait. 
225 C-364/10. sz., Magyarország kontra Szlovákia ügy, ECLI:EU:C:2012:630. 
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jogot a nemzetközi jog releváns szabályaira tekintettel kell értelmezni, mivel a 

nemzetközi jog részét képezi az uniós jogrendnek, és kötelező az Unió 

intézményeire nézve”.226 Amennyiben az EuB konzekvens korábbi ítélkezési 

gyakorlatát illetően, annyiban az EUSz. joghézagát illetően a szóban forgó 

1969. évi Bécsi Egyezményt kell(ene) segítségül hívnia, nevezetesen annak 

68. cikkét, mely szerint „a 67. Cikk szerinti értesítést vagy okmányt227 − 

mielőtt hatályossá válik − bármikor vissza lehet vonni.” Vagyis, áthelyezve az 

uniós terminológiába mindezt: a 2017. március 29. napján a másik féllel 

közölt kilépési döntésre vonatkozó nyilatkozat a hatályosulásig – eltérő 

megállapodás hiányában 2019. március 29. napjáig – bármikor vissza 

lehet(ne)228 vonni. A hatályosulás itt nem más, mint a kilépésre nyitva álló 

időtartam vége. A közlés időpontja a döntést joghatás kiváltására alkalmassá 

teszi, mellyel a megindított határidő telik, de a kilépés addig nem hatályosul, 

míg a rendelkezésre álló időtartam nem telik le, vagy a felek nem 

rendelkeznek eltérően.  

Mivel az uniós jogot a nemzetközi jog szabályaival összhangban kell 

értelmezni az EuB szerint is, a kilépési döntést közlő nyilatkozat 

visszavonhatósága indirekt módon benne foglaltatik az EUSz. 50. cikkében. 

Ahogyan Aurel Sari fogalmaz: „a nemzetközi szokásjog eltérő és kiegészítő 

jogalapot teremt a kilépő tagállam számára a kilépési nyilatkozat 

visszavonására, s így a kilépési eljárás idő előtti befejezésére (felmondására), 

                                                           
226 Lásd a C-364/10. sz. Magyarország kontra Szlovákia ügyben 2012. október 16. napján hozott ítélet 

44. pontját. 
227 A 67. cikk szerinti ezen értesítés vagy okmány a szerződés érvénytelenségét, megszűnését, az abból 

való kilépést, alkalmazásának felfüggesztését kinyilvánító aktust a többi részes féllel közlő 

dokumentum. 
228 Tekintettel a hosszabbítási kérelem pozitív elbírálására, a britek haladékot kaptak. Álláspontom 

szerint a visszavonhatóságra nyitva álló idő ehhez az új – rugalmas – dátumhoz kapcsolódik. A 

paktum szerint, amennyiben a brit alsóházban korábban átmegy az idáig háromszor elutasított 

kilépési megállapodása, akkor hamarabb is kiléphetnek a britek, amennyiben viszont ez nem történik 

meg május 22-ig, akkor EP-választást kell tartaniuk. Ha a választást bármilyen okból nem szervezik 

meg, 2019. június 1-jén rendezetlen kilépés következik be a 2019. április 10-i EU csúcson hozott 

döntés szerint. Lásd: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en 

(letöltve: 2019.04.30.) 

Az október 31-ig tartó időszakban is konstruktív együttműködést vár az EU a kifelé tartó Egyesült 

Királyságtól. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
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melyet a többi tagállam és az intézmények tűrni kötelesek.”229 Majd 

hozzáteszi, hogy az 50. cikk – és annak travaux préparatoire-i230 – 

kompatibilis a Bécsi Egyezmény 68. cikkével, hiszen „az előkészítő 

munkákban nem lelhető fel nyoma annak, hogy az uniós jogalkotó 

szándékosan úgy fogalmazta volna meg az 50. cikket, mint amely meg kívánja 

akadályozni annak a lehetőségét, hogy egy tagállam visszavonhassa a 

kilépésre vonatkozó nyilatkozatát.”231 Tehát, a kilépés visszavonhatóságát 

támasztja alá a háttérszabályként és ius generalisként funkcionáló nemzetközi 

jog, és azt nem cáfolják az előkészítő dokumentumokban szereplő információk 

sem. Azonban, ez a szemlélet a feltétel nélküli visszavonhatóságra engedhet 

következtetni, mely meglátásom szerint nem tűnik ki sem a nemzetközi jog, 

sem pedig az EUSz. rendelkezéseiből.  

A visszavonhatóság mellett szól az a tény is, hogy a kilépési nyilatkozat 

megküldésére az Európai Tanács csupán iránymutatásokat, soft law jellegű 

dokumentumot bocsát ki, s nem határozatot hoz a kilépési nyilatkozat 

elfogadásáról. Ez az egyoldalú visszavonhatóságot támasztja alá meglátásom 

szerint, mely jogpolitikailag nem szerencsés – ám lehetséges – a lentebb 

rögzített korlátozásokkal.  

Gavin Barrett232 szerint a kilépési nyilatkozat akár a kilépési szerződést 

követően is visszavonható. Jómagam ezt csak abban az esetben tartanám 

jogilag elfogadhatónak, amennyiben a szerződést még nem ratifikálták vagy az 

még nem lépett hatályba, vagy pl. amennyiben történne egy rendkívüli 

belpolitikai változás (pl. egy újabb népszavazás, vagy kormányváltás). A 

szerződés ratifikálása és / vagy hatályba lépése már olyan előrehaladott lépés a 

kilépés folyamatában, mely sokkal inkább a későbbi újra csatlakozást tenné 

napirendre, és nem a szerződés érvénytelenítését. Természetesen a clausula 

rebus sic stantibus univerzális elve itt is elfogadhatóvá tehetné a kérdést. 
                                                           
229 SARI, Aurel: Reversing a Withdrawal Notification under Article 50 TEU: Can a Member State 

Change its Mind?, 42 European Law Review, pp. 451-473., http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2872152  
230 Előkészítő dokumentumai. 
231 SARI, Aurel: I.m., p. 470. 
232 BARRETT, Gavin: The era of Article 50: How the UK will leave the EU if it opts for Brexit in its 

23 June 2016 vote, University College Dublin (UCD), UCD Working Papers in Law, Criminology 

& Socio-Legal Studies, Research Paper No. 02/2016., 6. pont  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2872152
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A visszavonás feltétel nélkülisége, vagy feltételhez kötöttsége már inkább 

politikai szándék kérdése, mint annak megengedhetősége. Jogi szempontból, 

nyitva kell hagyni a kilépésről szóló döntés bejelentésének 

visszavonhatóságát. Ahogy erre már utaltam a dolgozat bevezető fejezetjében 

is, egyedül az EuB jogosult233 vizsgálni, értelmezni az EUSz 50. cikk (2) 

bekezdését, és választ adni arra, hogy visszavonható-e a kilépésre vonatkozó 

döntés bejelentése.234  

A bejelentés visszavonhatósága mellett szólnak továbbá azok az általános 

tendenciák is, melyek az integrációs célkitűzéseket támogatják.235 Másfelől 

alátámasztja az 50. cikk (5) bekezdése is, mely lehetővé teszi a már kilépett, 

harmadik állammá vált országnak, hogy az EUSz 49. cikke szerint 

kezdeményezze a tagfelvételét az Európai Unióba. A Szerződések szelleme 

tehát a visszavonhatóságot támasztja alá és nem egy végleges kapcsolatbontást 

irányoz elő a kilépésben érintett állam és az EU között.  

Megállapítható, hogy jogi-jogtudományi szempontból alátámasztható a 

kilépési nyilatkozat visszavonásához fűződő jog, ám politikai szempontból 

nem szerencsés. Ez ugyanis teret engedhetne a tagállamoknak arra is, hogy 

játszanak a kilépés bejelentésével, majd visszavonásával, ami pedig 

bizonytalanságot vihetne az együttműködésbe. Mondhatnánk azt is, hogy 

lehetőséget teremtene a joggal való visszaélés gyakorlására, elviekben 

jogszerű keretek között. 

Formaiságait tekintve a kilépési döntést közlő nyilatkozat visszavonása a 

nyilatkozat megtételéhez hasonló formai követelmények szerint – írásban –

történhet. Aurel Sari ezt azzal egészíti ki, hogy a kilépni szándékozott, ám 

kilépésre vonatkozó döntését közlő nyilatkozatot visszavonni kívánó 
                                                           
233 A Wightman ügyben 2018. december 10. napján hozott ítélet, ECLI:EU:C:2018:999. 
234 Amelyre 2018. december 10-én megkaptuk a választ tekintettel arra, hogy a Skót Legfelsőbb 

Bíróság 2018. október 3. napján előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett az EuB elé, kérve 

annak gyorsított eljárását tekintettel a 2019. március 29-ig fennálló szűk határidőre. A Wightman 

and Others ügyet az EuB a C-621/18. számon regisztrálta.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Írországban, 2017 tavaszán elindult egy eljárás Dublinban, ami 

az ír nemzeti bíróságoktól várta (volna) az előzetes döntéshozatali eljárásra utalását a 

visszavonhatóság kérdésének. A Dublin-ügyként híressé vált ügy élén Jo Maugham QC állt, a Good 

Law Project szellemi atyja. Az ügy hamvában holt, főleg politikai és pénzügyi kérdések okán, erről 

lásd az alábbi híradást: https://goodlawproject.org/dublin-case-update-3/ (letöltve: 2018.10.29.)  
235 A Római Szerződésben foglalt „ever closer Union” paradigma. 

https://goodlawproject.org/dublin-case-update-3/
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tagállamtól magyarázat kérhető.236 Sari szerint237 a visszavonó nyilatkozat 

címzettje az Európai Tanács, ahogy a kilépésre vonatkozó nyilatkozatot is 

ahhoz az intézményhez kellett megküldeni. Elfogadhatónak tartom Sari 

érvelését a nyilatkozatok címzettjét illetően, annak ellenére, hogy számomra 

logikusabb lenne az Európai Bizottság részére megküldeni visszavonást 

tartalmazó nyilatkozatot. Azért, mert az Európai Tanács felhatalmazása 

alapján a Bizottság folytatja le a kilépési tárgyalásokat, így az Egyesült 

Királyság ezen intézménnyel együttműködésben kell(ene), hogy minden 

kilépési eljárással kapcsolatos lépést megtegyen, attól az időponttól kezdve, 

hogy az eljárásra az Európai Tanács felhatalmazást adott a Bizottságnak.  

Sari felvetette azt a kérdést is, hogy az egyszer már visszavont 

nyilatkozatot követően − elméletileg − benyújthat-e ugyanazon tagállam egy 

második kilépési döntésre vonatkozó nyilatkozatát, majd egy azt visszavonó 

kérelmet. A kérdés meglátásom szerint inkább abszurdan teoretikus, mint 

valószínű, ám indokolt lehet vizsgálata. Jogilag – ahogy Sari megfogalmazza – 

semmi sem tiltja ezt, vagy enged ilyen tilalomra következtetni a 

szabályozásban (vagy az előkészítő iratokban). Azonban itt kapcsolódhatnak 

be jogpolitikai szempontok is az elemzésbe. Ugyanis, ha lehetővé teszi az 

EUSz. először azt, hogy egy tagállam egyoldalúan döntést hozzon kilépéséről, 

majd megküldje e döntést tartalmazó nyilatkozatát az érintett szervezetnek 

(EU), majd él ezen nyilatkozat visszavonásához fűződő jogával, ez után pedig 

újból benyújtja a kilépési döntést tartalmazó nyilatkozatát, akkor alappal merül 

fel még akár egy laikus olvasóban is a kérdés, hogy jogos-e ha a jog teret 

enged ilyen „csiki-csuki politikai játszmáknak”. Az említett játszma maga 

lenne a joggal való visszaélés iskolapéldája. Szerintem ez semmiképp sem 

engedhető meg, mert jogellenes helyzetet teremthetne.  

Sari szerint ennek keretet ad a két éves időtartam formailag, a lojális 

együttműködés elve (valamint az ebben foglalt jóhiszeműség elve) pedig 

tartalmilag is. Tehát a visszavonhatósághoz fűződő jog nem korlátlan 

                                                           
236 SARI, Aurel: i.m., p. 471. 
237 U.o. 
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(mennyiségre és időben). Nézőpontom szerint a visszavonhatóság ugyan 

egyoldalúan gyakorolható, de nem feltétel nélküli, és a jog gyakorlása során – 

hasonlóan a többi uniós jog és kötelezettség esetéhez – a jóhiszeműség és a 

lojális együttműködés elveit mindenkor tiszteletben kell tartani. Egyebekben a 

tagállami jogviszony fennállása alatt a visszaélésszerű joggyakorlás 

megalapozhatná az EUMSz. 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás 

kezdeményezését is.238  

Érdekes, hogy az alkotmányos követelményekre vonatkozó fejezetben 

hivatkozott Miller-ítélet szögesen ellentmondó álláspontra helyezkedik, 

melynek okán számos híradás és blog a brit Legfelsőbb Bíróságot politikailag 

elfogadható ítélet meghozatalával illette. Érdekes továbbá az, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság a kilépési eljárás visszafordíthatatlanságát vélelmezte, 

ahelyett, hogy előzetes döntéshozatalra terjesztette volna e kérdést az EuB elé 

– mely egyébként, hacsak nem beszélhetünk az acte claire doktrína239 

alkalmazhatóságáról – uniós jogból folyó kötelezettsége lett volna, tekintettel 

arra, hogy a szóban forgó rendelkezés értelmezése igenis hatással lett volna a 

testület által meghozandó ítéletre. Ez a mulasztás meglátásom szerint akár a 

brit Legfelsőbb Bíróság felelősségét is megállapíthatóvá teszi, ugyanis egy 

feltevésre alapozva hozott ítéletet a kilépési eljárás visszafordíthatóságával 

kapcsolatban, tények, vagy egy esetleges előzetes döntéshozatal során kapott, 

követendő értelmezés helyett. A nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan elnevezésű 

ajánlás240 3. pontja szerint „mivel a meghozandó bírósági határozattal 

kapcsolatos felelősséget a jogvita tárgyában eljáró nemzeti bíróságnak kell 

vállalnia, egyedül neki kell az egyes ügyek sajátosságaira tekintettel 

mérlegelnie mind azt, hogy határozatának meghozatalához szükség van-e 

előzetes döntéshozatal iránti kérelemre, mind pedig azt, hogy relevánsak-e az 

általa a Bíróság elé terjesztett kérdések.” Meglátásom szerint ez semmiképp 

                                                           
238 SARI, Aurel: i.m. p. 472. 
239 C-77/83. sz., CILFIT ügyben hozott ítélet, 16. pont, ECLI:EU:C:1984:91.  
240 A 2016/C 439/01 sz. ajánlás a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmek előterjesztésére vonatkozóan, HL C 439., 3. pont. 
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sem jelentheti azt, hogy a tagállam bírósága mérlegelési jogkörrel rendelkezik, 

hogy egy eddig nem értelmezett uniós jogi rendelkezést (jelen ügyben az 

EUSz. 50. cikket), melynek értelmezésének mikéntje kihat(hat) a bíróság előtti 

eljárásban hozandó döntés tartalmára, előterjeszt-e avagy sem. Sőt, ahogy a 

CILFIT-ügyben az EuB maga is megállapította, „nem szükséges az 

előterjesztés akkor, ha semmilyen esetben sem határozhatja meg az ügy 

kimenetelét.”241 Vagyis, ha hatással lehet az uniós jog értelmezése a nemzeti 

bíróság előtti ügy kimenetelére, akkor köteles értelmezésre vonatkozó 

előterjesztést tenni. 

1.4.2. Visszavonhatóság az EuB interpretációjában: a Wightman-ügy   

 

A 2018. október 8. napján az EuB elé terjesztett C-621/18. sz., Wightman and 

Others előzetes döntéshozatali ügy tárgya a kilépési döntést közlő nyilatkozat 

visszavonhatósága volt.242 A gyorsított eljárásra tekintettel 2018. december 10. 

napján meg is kaptuk a választ az alábbi kérdésre: 

„Amennyiben valamely tagállam az Európai Unióról szóló 

szerződés 50. cikkével összhangban bejelentette az Európai 

Tanácsnak azon szándékát, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, 

lehetővé teszi-e az uniós jog e bejelentésnek a bejelentő tagállam 

általi egyoldalú visszavonását, és ha igen, milyen feltételek mellett, 

és ez milyen hatással van a tagállam Európai Unióban való 

maradására?” 

A teljességre való törekvésre tekintettel úgy gondolom, érdemes röviden 

kitérni ezen ügy körülményeire, még az EuB értelmezésének bemutatása 

előtt.243 Az ügy képviseletében244 a Dublin-ügy245 egyik kezdeményezője, Jo 

                                                           
241 C-77/83. sz., CILFIT ügyben hozott ítélet, 6. pont. 
242 Az ítélet összefoglalását lásd: FERENCZ Barnabás: Egyoldalúan visszavonható-e az Európai 

Unióból való kilépésre vonatkozó szándéknyilatkozat? A C-621/18 Wightman és társai ügy ítélete, 

Európai Jog – Az Európai Jogakadémia folyóirata, 2019./1. szám, pp. 38-40. 
243 Az ügyről lásd: ARMSTRONG, Kenneth: Can An Article 50 Withdrawal Notice be Revoked? The 

CJEU is Asked to Decide, elérhető: https://verfassungsblog.de/can-an-article-50-withdrawal-notice-

be-revoked-the-cjeu-is-asked-to-decide/#comments (letöltve: 2018.10.27.)  
244 Lásd: https://goodlawproject.org/brexit/withdraw-our-notification/ (letöltve: 2018.10.29.) 

https://verfassungsblog.de/can-an-article-50-withdrawal-notice-be-revoked-the-cjeu-is-asked-to-decide/#comments
https://verfassungsblog.de/can-an-article-50-withdrawal-notice-be-revoked-the-cjeu-is-asked-to-decide/#comments
https://goodlawproject.org/brexit/withdraw-our-notification/
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Maugham QC is aktívan részt vett, e tekintetben egy skót-ír közös ügyről van 

szó – már ami a jogi képviseletet illeti. Annak ellenére, hogy többen, köztük 

Lord Doherty bíró246 is a felülvizsgálat elutasítását kérték arra hivatkozással, 

hogy miután „a brit kormány nem szándékszik visszavonni a kilépési 

nyilatkozatot, a kérdés hipotetikus247 és akadémikus, melyre tekintettel az EuB 

nem járhat el.”248 A skót Legfelsőbb Bíróság azonban – felelősségteljesen 

eljárva − előzetes döntéshozatal iránti eljárást kezdeményezett. A kérelmezők 

mind a heten a westminsteri Parlament tagjai, ezért számukra különösen 

fontos a visszavonhatóság kérdésére adható hivatalos válasz, ugyanis a 

European Union (Withdrawal) Act 2018 értelmében szavazniuk kell a kilépési 

szerződés feltételeinek249 elfogadásáról. Amennyiben visszavonhatónak 

minősíti az EuB a nyilatkozatot és meghatározza a visszavonhatóság 

feltételeit, a westminsteri Parlament mozgástere megnőhet a tekintetben, hogy 

elfogadják-e majd a kilépési szerződés feltételeit, avagy nemes egyszerűséggel 

visszalépnek, élve az EuB értelmezése által adott esetleges felhatalmazással. 

Ez esetben pedig a Brexit elmarad, tehát nem csupán egy hipotetikus, a 

jogtudományt izgató kérdés került az EuB elé, hanem a brit kilépés 

szempontjából legjelentősebb, a jogi adu ász.  

Annyi bizonyos, hogy politikai250 szempontból nem lett volna szerencsés a 

bejelentés visszavonásának feltétel nélkül történő lehetővé tétele, hiszen ez 

teret engedhet a jövőben több tagállamnak is arra, hogy játszanak a kilépés 

                                                                                                                                                                     
245 Írországban, 2017 tavaszán elindult egy eljárás Dublinban, ami az ír nemzeti bíróságoktól várta 

(volna) az előzetes döntéshozatali eljárásra utalását a visszavonhatóság kérdésének. A Dublin-

ügyként híressé vált ügy élén Jo Maugham QC állt, a Good Law Project szellemi atyja. Az ügy 

hamvában holt, főleg politikai és pénzügyi kérdések okán, erről lásd az alábbi híradást: 

https://goodlawproject.org/dublin-case-update-3/ (letöltve: 2018. október 29.) 
246 Lord Doherty véleménye a Wightman and Others ügyben előterjesztett felülvizsgálatra 

vonatkozóan: https://www.scotcourts.gov.uk/docs/default-source/cos-general-docs/pdf-docs-for-
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bejelentésével, majd visszavonásával, ez pedig bizonytalanságot vihetne 

minden szinten a rendszerbe.  

Sánchez főtanácsnok arra a következtetésre jutott a visszavonhatóság 

kapcsán – számos ponton osztva az előző alfejezetben rögzített szakirodalmi 

érveket – hogy: 

„Amennyiben valamely tagállam bejelentette az Európai 

Tanácsnak azon szándékát, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, 

az EUSz. 50. cikke a kilépési megállapodás megkötésének 

időpontjáig lehetővé teszi e bejelentés egyoldalú visszavonását, 

feltéve hogy alkotmányos követelményeivel összhangban határoz a 

visszavonásról, azt hivatalosan közli az Európai Tanáccsal és nem 

merül fel visszaélésszerű magatartás”. 

Tehát Sánchez főtanácsnok meghatározott – kumulatív – feltételek és időbeli 

korlátok megléte esetén tartja visszavonhatónak a kilépési nyilatkozatot.  

A feltételek a következők:  

−  a kilépésről szóló nyilatkozat megküldésétől a kilépési megállapodás 

megkötéséig van erre időben lehetőség (tehát a szerződés ratifikációját 

vagy hatályba lépését követően nem); 

− egyoldalúan történhet a visszavonás; 

− a visszavonást elhatározó nemzeti döntés alkotmányos 

követelményekkel összhangban kell, hogy meghozásra kerüljön (tehát 

formailag úgy, mint a kilépési nyilatkozat); 

− hivatalos úton közölni kell az Európai Tanáccsal – hasonlóan a kilépési 

nyilatkozathoz; 

− és egy kiegészítő feltételt is rögzít, miszerint akkor következhet be a 

visszavonás, amennyiben nem merül fel visszaélésszerű magatartás. 

A visszaélésszerű magatartás tilalmának általános elvét akkor tartja 

alkalmazhatónak az EUSZ 50. cikk keretében a főtanácsnok, amennyiben 

„valamely tagállam a bejelentések és azt követő visszavonások alkalmazásával 

valósít meg visszaélésszerű magatartást, hogy az Unióból való kilépéshez jobb 
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feltételeket alakítson ki.”251 A visszaélésszerű magatartás alatt a főtanácsnok 

a taktikai jellegű visszavonásokat említi, melyeknek nem tulajdonít nagy 

jelentőséget, hiszen az „esetleges visszaélés kizárólag a kilépési 

szándék második bejelentésekor, nem pedig az első bejelentés egyoldalú 

visszavonásával következne be.”252 

A főtanácsnok a visszavonás időbeli kereteként a kilépési szerződés 

aláírását nevesíti, mely nem feltétlenül jelenti annak ratifikációját vagy 

későbbi hatályba lépését, hiszen vélhetően nem egy időben történik az aláírás, 

a rafitikáció és a hatályba lépés. (A kilépési szerződés szükségességét 

támasztja alá közvetetten a főtanácsnok ezen érve, hiszen az eljárás egyik 

kereteként tünteti fel a szerződést, melynek sorsa befolyásolja a visszavonásra 

nyitva álló időt is.) 

Az alkotmányos követelmények meglétének feltétele – a kilépési döntés 

meghozatalához hasonlóan – garanciális értékű. A visszavonás is olyan 

„döntés, amelyet a kilépő tagállamnak kellett meghoznia a saját alkotmányos 

követelményeivel összhangban. Mivel a korábbi alkotmányos döntés 

visszafordításáról van szó, a változtatáshoz a kormánytöbbség által elfogadott 

módosításra, népszavazás kiírására, az ország legfelsőbb szintű bíróságának a 

kilépési határozat megsemmisítéséről szóló ítéletére vagy egyéb olyan 

intézkedésre van szükség, amelyet a gyakorlatban nehéz megvalósítani, és 

amely hosszadalmas, illetve bonyolult jogi eljárások alkalmazását igényli. A 

saját alkotmányos követelményekkel összhangban történő visszavonás 

kötelezettsége tehát a visszatartó szűrő annak megakadályozására, hogy az 

EUSz. 50. cikk szerinti kilépési eljárással a taktikai visszavonások nyomán 

visszaéljenek.”253 Tehát, az Egyesült Királyság esetén a visszavonás gyakorlati 

végrehajtásához vélhetően egy újabb népszavazás kellene, majd egy azt 

megerősítő parlamenti határozat, hiszen maga a kilépési döntés is így született 

meg az alkotmányos keretek között. A visszavonás foganatosítása a kilépési 

                                                           
251 C-621/18. sz. ügyben ismertetett főtanácsnoki indítvány, 153. pont. 
252 C-621/18. sz. ügyben ismertetett főtanácsnoki indítvány, 154. pont. 
253 C-621/18. sz. ügyben ismertetett főtanácsnoki indítvány, 156. pont. 
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döntéshez hasonló formai követelményekkel történhet (tehát az Európai 

Tanáccsal történő hivatalos közlést is igényel).  

Az EuB a főtanácsnokhoz hasonlóan a nyilatkozat visszavonhatóságát 

állapította meg ítéletében, miszerint:  

„Az EUSz. 50. cikket úgy kell értelmezni, hogy ha valamely 

tagállam e cikkel összhangban bejelentette az Európai Tanácsnak 

azon szándékát, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, az említett 

cikk lehetővé teszi e tagállam számára, hogy mindaddig, amíg a 

közte és az Európai Unió között létrejött, kilépésről rendelkező 

megállapodás hatályba nem lépett, vagy – ilyen megállapodás 

hiányában – amíg az EUSZ 50. cikk (3) bekezdésében előírt kétéves 

– ez utóbbi rendelkezés alapján esetlegesen meghosszabbított – 

határidő le nem telt, egyértelmű és feltétel nélküli módon 

egyoldalúan visszavonja e bejelentést az Európai Tanáccsal közölt 

iratban, miután az érintett tagállam a saját alkotmányos 

követelményeivel összhangban meghozta a visszavonásról szóló 

döntést. Az ilyen visszavonás célja, hogy e tagállam uniós tagságát 

a tagállami jogállását illetően változatlan feltételekkel megerősítse, 

és az említett visszavonás a kilépési eljárást megszünteti.”254 

Először is, az EuB úgy értelmezi az 50. cikket, mint amely megengedi a 

kilépési eljárásban érintett tagállam számára a kilépési nyilatkozat 

visszavonását, méghozzá feltétel nélküli módon.  

A visszavonó nyilatkozatnak bizonyos formai és tartalmi 

követelményeknek meg kell felelniük az EuB interpretációjában.  

Ezek szerint:  

− a visszavonásra időben a kilépési döntést közlő nyilatkozat 

megküldése és a kilépési megállapodás hatálybalépése közti 

időszakban kerülhet sor. Ez elvileg azt jelenti, hogy a már aláírt, de 

még hatályba nem lépett kilépési megállapodás is visszavonható. 

Amennyiben nyelvtani értelmezési módszert alkalmazunk az EuB 

                                                           
254 C-621/18. sz. ügyben hozott ítélet, 76. pont. 
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ítéletében foglaltakra, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

Bíróság elismeri, hogy az 50. cikk magában foglalja a kilépési 

megállapodás hiányában történő kilépés lehetőségét. (Fentebb 

ismertettem ezzel ellentmondó értelmezést is.) Igaz, hogy az EuB ez 

esetben a visszavonhatóságra és annak feltételeire fókuszált és nem 

arra kereste a választ, hogy a kilépési megállapodás hiányában, ipso 

iure történő tagállami jogviszony-vesztés ellentétes-e az uniós 

joggal, annak szellemiségével, vagy épp a szerződéses kapcsolat 

formai követelményeinek megfelelő-e, avagy sem. 

− Az EuB – amennyiben nem kerül megkötésre kilépésre vonatkozó 

megállapodás – a kétéves határidőt, vagy ezt meghosszabbító 

határidőt tekinti a visszavonásra nyitva álló időszak záró 

időpontjának. 

− A visszavonásra egyértelmű és feltétel nélküli módon kerülhet sor, 

írásban, az Európai Tanácsnak megküldött iratban. A feltétel 

nélküliség azt jelenti, hogy annak egyoldalúsága elfogadott, az nem 

függ semelyik uniós intézmény vagy más tagállam jóváhagyó 

aktusától. Az Európai Tanácshoz történő kézbesítéssel hatályosul, 

jogkövetkezménye, hogy a kilépésben érintett tagállam jogviszonya 

megmarad, a kilépési eljárás lezárul. 

− Az alkotmányos követelményekkel összhangban való egyoldalú 

visszavonás a kilépéshez hasonlóan garanciális jelentőségű. 

− A fenti tartalmi és formai követelményekkel összhangban hatályosult 

visszavonó aktus megszünteti a kilépési eljárást. 

A kilépési szándék bejelentésének visszavonását tehát írásban kell közölni 

az Európai Tanáccsal – csakúgy, mint a kilépésre vonatkozó nyilatkozatot. Az 

egyértelműség és feltétel nélküliség pedig azt jelenti, hogy „célja az érintett 

tagállam uniós tagságát a tagállami jogállását illetően változatlan 

feltételekkel megerősíteni, és az említett visszavonás a kilépési eljárást 
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megszünteti.”255 Tehát, a visszavonáshoz nem köthető újabb feltétel, nem kerül 

sor a jelenlegi tagállami jogviszony jellemzőinek újratárgyalására, új feltételek 

kidolgozására. A szakirodalmi álláspontok között találhatóak olyan 

vélemények, melyek a visszavonás esetére feltételként szabják a jogviszony 

kereteinek újratárgyalását, pl. az opt-outok és fenntartások eltörlését, vagy más 

különutas megoldás felszámolását vagy egyszerűen csak az egész pilot-

kilépési-eljárással okozott anyagi tételek rendezését.  

Újdonság az EuB ítéletében az a tétel, miszerint a jogszerűen visszavont 

kilépési nyilatkozat közlésével – hatályosulásával – az EUSz. 50. cikk szerinti 

kilépési eljárás lezárul. Azt, hogy plusz feltételt nem szabott az EuB a 

visszavonhatóság alkalmazásához, értékelhetjük akár a „békülés” jegyében 

hozott döntésnek is. A kilépési eljárás vége tehát nemcsak a tagállami 

jogviszony megszűnése lehet, hanem éppúgy annak fenntartása is. Ezzel a 

kilépési eljárás véget ér és esetleges újbóli aktiválás szükséges, amennyiben 

újra kívánna élni pl. az Egyesült Királyság a kilépéshez való egyoldalú 

jogával. Ezzel tulajdonképpen a főtanácsnoki indítványban szereplő taktikai 

jellegű kilépési és visszavonási kísérleteknek veszi elejét az EuB, hiszen ezen 

utolsó fordulat értelmében egyszer lehetséges benyújtani a kilépési 

nyilatkozatot és a visszavonó határozatot egy eljárás keretein belül.  

Az EuB ezzel a korábban említett végtelen eljárás lehetőségét is lezárja, 

amennyiben sor kerül a visszavonásra. Végtelenség alatt azt értem, hogy ahogy 

a kilépési döntés meghozatalától az azt közlő nyilatkozat benyújtására sem 

szab határidőt az EUSz., és azt sem határozza meg, hogy hány alkalommal és 

milyen időtartamban hosszabbítható meg a kétéves időtartam, elviekben a 

kilépésre nyitva álló idő (és ezzel a bizonytalan helyzetek) vég nélküli. A 

folyamatot már a visszavonás is megakasztja és annak közlésétől az eljárás 

lezárul, további feltétel nélkül megszűnik, nevesített hátrányos 

jogkövetkezmények nélkül.  

                                                           
255 C-621/18. sz. ügyben hozott ítélet, 74. pont. 
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1.5. A kilépési szerződés és a kilépési eljárás időbeli keretei 

  

Az 50. cikk (3) bekezdése szerint „A kilépésről rendelkező megállapodás 

hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a (2) bekezdésben 

említett bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések az érintett 

államra többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az érintett 

tagállammal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról 

egyhangúlag határoz.” A bekezdés kimondja, hogy kilépési szerződés 

hiányában is megtörténhet a kilépés. A bekezdés másik fontos eleme, hogy 

időbeli keretet ad a kilépési folyamatnak, még ha határozatlanul is.  

Az, hogy az EUSz. lehetővé teszi, hogy szerződés nélkül is megtörténjen 

egy tagállam kilépése, nem tűnik racionálisnak egyik fél szempontjából sem, 

hiszen a tagállamiság egy tartós, csatlakozási szerződésen alapuló, szerves 

kapcsolat a tagállam és a nemzetközi szervezet között, mely – különösen az 

EU esetében – szerteágazó együttműködést és gazdasági-politikai-társadalmi-

jogi összefonódást eredményezett. Mindezen szerződéses kapcsolat 

rendezetlen módon történő megszűnése számtalan jogi és gazdasági 

problémának lehetne a forrása. Arról nem is beszélve, hogy egy határozatlan 

időre létrejött szerződéses kapcsolat szerződés nélküli megszüntetését tenné 

lehetővé, mely meglátásom szerint jogilag nehezen indokolható.  

Itt lényegesnek tartom rögzíteni, hogy a (3) bekezdés nem deklarálja, hogy 

a kilépő tagállam tagállami jogviszonya megszűnne két év elteltével. A szó 

szerinti értelmezés – ahogy erre fentebb már hivatkoztam − arra enged 

következtetni, hogy mivel a szerződések az érintett tagállamra nem 

alkalmazhatóak, ez azt jelenti, hogy a tagállam ipso iure kilép az EU-ból. 

Pontosabban, kikerül az uniós jog hatálya alól. Tekintettel arra, hogy az 

Unióhoz történő csatlakozás egy szerződéssel történik – valamint azt ratifikáló 

egyéb aktusokkal – így meglátásom szerint a kilépés is csak szerződéses 

keretek között történhet.  
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Ezt erősíti meg a teleologikus értelmezés révén levonható következtetés, mely 

szerint a jogalkotó célja e rendelkezéssel biztosíték adása a kilépni szándékozó 

tagállam részére. Értem ez alatt azt, hogy a kilépési nyilatkozata 

megküldésétől számított két év elteltével – tekintettel arra, hogy nem jutottak 

kölcsönösen megfelelő feltételeket biztosító megállapodás megkötéséig az 

EU-val – ne kelljen uniós tagságból fakadó kötelezettségeit teljesítenie. Ettől 

még tagállami jogviszonya e két éven túl is fennállhat, hiszen a szerződés nem 

rögzíti, hogy kilépett tagállammá válna ez idő elteltével, csupán 

kötelezettségei alól mentesíti „a Szerződések az érintett államra többé nem 

alkalmazhatók” fordulat. Ráadásul, az EUSz. érintett tagállamként nevesíti, 

nem kilépőként vagy kilépettként. Tehát, ebből az értelmezésből kiindulva az a 

következtetés vonható le, hogy szerződés nélkül nincs kilépés sem. 

Elképzelhető, hogy csupán a jogalkotói pontatlanság enged ilyen 

következtetésekre jutni, de mindenképpen érdemes megfontolni ezt az 

álláspontot is – legkésőbb az esetleges brit kilépést követően a szerződések 

módosításakor, pontosításakor. E helyen szükséges rögzíteni, hogy 

amennyiben a szerződések hatályukat vesztik a kilépő tagállam 

vonatkozásában, az átültetéssel a nemzeti jog részévé vált másodlagos jogi 

aktusokat – pl. irányelvek – ez a hatályvesztés nem érinti, hiszen azokat a brit 

parlament implementálta. A kilépett tagállam jogrendszerének (amennyiben 

erre sor kerül) deeuropanizációja szintén belső szabályok (pl. az EU 

Withdrawal Act) szerint történhet majd. 

Más kérdés, hogy a Törvényszék nem osztja ezt az álláspontot, hiszen 

2018. november 26. napján a T- 458/17. sz., Shindler kontra Európai Unió 

Tanácsa ügyben hirdetett ítéletének 23. pontja szerint: „[…] a kilépési 

szándékot bejelentő aktus után két évvel az Egyesült Királyság a kilépés 

szabályait meghatározó megállapodás nélkül hagyta volna el az Uniót.”256 

Tény, hogy a Törvényszék nem a két éves időtartamra vonatkozó mondat 

értelmezésére fókuszált, hanem a megsemmisítés iránti kérelem 

befogadhatóságára. A befogadhatóság megválaszolása során az aktus joghatás 

                                                           
256 T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügyben hozott ítélet, 23. pont. 
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kiváltására alkalmasságát és a felperesek közvetlen érintettségét vizsgálta 

különösen. 

Érdemes lenne az EUSz. ezen részét módosítani oly módon, hogy a 

kilépés mindenképp rendezett keretek között történhessen csak meg. A 

kilépési tárgyalások lefolytatására és az EU számára a kilépő tagállamra 

vonatkozó kötelezettségek követelésére nyitva álló időbeli keret (a két év) a 

bejelentéstől számítottan kezdődik. Az időszak során egyhangúan 

meghosszabbíthatják a felek ezt az időtartamot. A két éves időtartam 

egyébként szerintem nagyon is rövid, hiszen anno Grönland kilépése esetén is 

több mint 3 évre volt szükség a tárgyalások lefolytatására és az együttműködés 

szintje még gyermekcipőben járt 1973-83 közt a mostani gazdasági-jogi-

társadalmi és kulturális összefonódáshoz képest.  

Az 50. cikk (4) bekezdése szerint „A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában 

az Európai Tanácsnak, illetve a Tanácsnak a kilépő tagállamot képviselő tagja 

az Európai Tanács, illetve a Tanács rá vonatkozó tanácskozásain és a rá 

vonatkozó határozatok meghozatalában nem vesz részt.” A Tanács tehát ún. 

„Art. 50.” formában, azaz az Egyesült Királyság nélkül működik és hoz 

döntést. A tagállamoknak – és az Európai Parlamentnek – a kilépési szerződés 

kapcsán a megerősítési eljárásban lehet jelentős szerepük. 

Összegezve a tisztán eljárási vonatkozású bekezdéseket, elmondható, hogy 

az 50. cikk egyik hiányossága, hogy nem határozza meg a kilépő tagállam 

kötelességeit a kilépési eljárás és a kilépési tárgyalások során.  

Másrészt, a kilépési döntés bejelentésére, illetve a bejelentés 

visszavonására nyitva álló idő (vagy épp a visszavonhatóság tilalma esetén a 

tilalom) meghatározása (vélhetően nem véletlenül) szintén hiányzik az 50. 

cikk szövegéből. Mögöttes szabályként az uniós jog általános elvei 

megjelennek, így például a lojális együttműködés elve, mely nem teszi elvileg 

sem lehetővé az időhúzást a felek számára.  

Ugyan egyelőre nincs napirenden az EUSz. módosítása, melynek során 

esetleg a jelzett hiányosságok napirendre kerülhetnének, mégis úgy gondolom, 

hogy az ellentmondásokat és hiányosságokat célszerű vizsgálni, különösen 
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most, hogy az Egyesült Királyság kilépésének köszönhetően lehetőséget kap a 

jogtudomány a kilépési klauzula gyakorlati alkalmazását is nyomon követni, s 

a tendenciákra, a jogfejlődés irányaira vonatkozó következtetéseket 

megfogalmazni. Az Egyesült Királyság kilépését követően a kilépési 

szerződésben – vagy más kiegészítő szerződésben – rögzíteni szükséges majd 

azokat a szerződés-módosításokat, melyek az UK kilépéséből következnek.  

Az 50. cikk módosítása önmagában tehát nem következik a Brexitből, 

mégis előfordulhat, hogy az uniós jogalkotó, esetünkben a tagállamok 

célszerűnek tartják majd napirendre tűzni a kilépési klauzula pontosítását – 

akár megtörténik a kilépés, akár nem – tekintettel azokra a szerződésbeli 

rendelkezésekre, melyeket mindenképp érinteni fog a brit kilépés. A fejezet 

végén kísérletet teszek az 50. cikk újra definiálására, kiküszöbölendő a 

fejezetben megfogalmazott hézagokat. 

1.6. Az újra-csatlakozás lehetősége 

 

Az 50. cikk (5) bekezdése szerint “Amennyiben az az állam, amely kilépett az 

Unióból, később újra felvételét kéri, kérelmére a 49. cikkben megállapított 

eljárást kell alkalmazni.” Ennek értelmében a kilépés eredményeképp 

harmadik országgá váló (jelen esetben) Egyesült Királyság később 

elhatározhatja újbóli csatlakozását, és ennek megfelelően benyújthatja 

tagfelvételi kérelmét az EUSz. 49. cikk257 szerint, ugyanolyan feltételekkel, 

mint bármely más − európai − még harmadik állam.  

Az 50. cikk (5) bekezdése tehát nem követel meg további feltételeket, nem 

határoz meg időbeli kereteket-korlátokat a kilépést és az újra-csatlakozást 

illetően, sem negatív, sem pozitív irányban. Ezen túl, nem deklarál semmilyen 

hátrányt a már kilépett és újból csatlakozni kívánó állam vonatkozásában.  

                                                           
257 Az EU-hoz történő csatlakozásról lásd még: VÁRADI Szilvia: The Legal Aspects of the 

Enlargement of the European Union, LeXonomica, Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law 

and Economics, University of Maribor, Faculty of Law, Volume 5, Issue 1, June 2013, 51-64. p.; és 

VÁRADI Szilvia: Az Európai Közösség társulási politikája, Acta Universitatis Szegediensis Acta 

juridica et Politica, Publ. doct. Jur., Tomus VIII., Szeged 2008. 177-202. pp. és KERTÉSZNÉ 

VÁRADI Szilvia: Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai, Budapest: CompLex Wolters 

Kluwer, 2014. 308 p. 
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Ezen szemlélet – ahogy korábban is említettem – a kilépési bejelentés 

visszavonhatóságát erősíti, mely az integrációs paradigma „ever closer Union” 

szemléletét, állandóságát tükrözi. Hiszen mind az EU, mint a kilépő tagállam 

gazdasági érdekét szolgálhatja az (újbóli) együttműködés, s a politikai és 

társadalmi helyzetek változása, váltakozása hozhat olyan új körülményeket 

napirendre, melyek az újra-csatlakozás szándékát erősíthetik az esetlegesen 

kilépő szigetországban.  

Annyi bizonyos, hogy az Egyesült Királyság, amennyiben kilép, nem 

valószínű, hogy egyhamar újra kezdeményezné tagsági jogviszony létesítését, 

és ha mégis, olyan kedvező, opt-outokkal és fenntartásokkal gazdagított 

státuszt nem valószínű, hogy tudna szerezni az együttműködés területeit 

illetően, mint amilyen különutas helyzetben az eddigi bő 4 évtized során volt. 

Így, az újra-csatlakozás lehetősége e volt-tagállam esetén különösen 

megfontolandó lehet, mely más esetlegesen kilépő tagállam esetén nem 

feltétlenül lenne releváns szempont.  

1.7. Javaslat az EUSz. 50. cikkének újraszövegezésére 

 

Úgy gondolom, hogy az EUSz. 50. cikke számos hézaggal, pontatlansággal és 

a gyakorlati alkalmazás szempontjából több módon is értelmezhető szöveggel 

került beiktatásra az uniós jogba. Ez – ahogy első gyakorlati használata során 

látható – csak bizonytalanabbá teszi a tagállami kilépés egyébként is bonyolult 

folyamatát.  

A fentebb összegzett ellentmondások feloldása végett az 50. cikk 

újrafogalmazásához kívánok ezen alfejezetben egy szövegjavaslatot 

előterjeszteni, bízva abban, hogy a közeljövőben – akár a Brexitnek 

köszönhetően – sor kerül a Szerződések felülvizsgálatára és pontosítására. 

Anélkül is számos nehézséget jelentenek a nyelvi eltérések a jogszabályok 

értelmezése során, hogy azokat többértelműen és hézagosan fogalmaznák 

volna meg.  
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Álláspontom szerint – figyelembe véve a fentebb bemutatott szakirodalmi 

és EuB nézőpontokat is – a következő normaszöveg lenne a legmegfelelőbb az  

EUSz. 50. cikk jelenlegi szövegének helyettesítésére. A javaslat során a 

Brexittől függetlenül kíséreltem meg újra-szövegezni az 50. cikket. 

(1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok 

bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. 

(2) A kilépést elhatározó tagállam kilépésre vonatkozó döntését 

haladéktalanul, de legkésőbb a döntés tagállami jogrend szerinti 

jogerőre emelkedésétől számított 2 hónapon belül bejelenti az 

Európai Tanácsnak.  

(3) Az Európai Tanács a kilépésre vonatkozó döntés közlésétől 

számított 2 hónapon belül kibocsátja iránymutatásait, melyek 

alapján az Unió tárgyalásokat folytat az érintett tagállammal, és 

ennek eredményeképp kilépésre vonatkozó megállapodást köt a 

kilépési eljárásban érintett tagállammal. A tárgyaló felek a 

tárgyalásokat az érintett állam és az Unió közti jövőbeli 

kapcsolatokra tekintettel, a lojális együttműködés követelményének 

jegyében folytatják le.  

A tárgyalások során meghatározzák az illető állam kilépésének 

szabályait. A kilépési megállapodásban minimálisan rögzíteni 

szükséges az uniós polgárság szerzett jogaira tekintettel tett 

garanciális megállapításokat, a kilépés pénzügyi vonatkozású 

kérdéseit, a kilépő állam és az EU közti határkérdéseket 

(amennyiben a kilépő állam nem marad a vámunió tagja), valamint 

a kilépést követő átmeneti időszak jellemzőit. Továbbá rögzíteni 

szükséges mindazokat a kérdéseket, melyek a jogbiztonság 

fenntartása érdekében kiemelten szükségesek. A kilépési 

megállapodás rögzítheti a kilépett állam és az EU jövőbeli 

kapcsolatának, esetleges együttműködésének kereteit.  

A kilépésre vonatkozó megállapodás megkötésére a kilépési döntést 

közlő nyilatkozat kézbesítésétől számított kétéves időtartam áll 
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rendelkezésre, mely egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható, 

az Európai Tanács és az érintett tagállam egyetértésében, 

egyhangúlag hozott határozattal. A kilépésre maximálisan három 

év áll rendelkezésre, mely eredménytelenül telik el, ennek 

megfelelően a kilépési döntést közlő nyilatkozatot visszavontnak 

kell tekinteni, amennyiben a kilépését bejelentő, a kilépési 

szerződést elfogadó tagállam az említett megállapodást nem 

ratifikálja a megállapodás megkötésétől számított 2 hónapon belül.  

A kilépésre vonatkozó megállapodást az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 218. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell 

megtárgyalni. A megállapodást az Unió nevében a Tanács köti meg 

minősített többséggel eljárva, az Európai Parlament egyetértését 

követően. 

 (4) A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének 

időpontjától a kilépési eljárás megszűnik, a kilépési eljárásban 

érintett tagállami státusza harmadik országra változik, kivéve, ha a 

kilépési eljárás lefolytatására nyitva álló, összesen maximum 

három éves időtartam alatt a kilépési eljárásban érintett tagállam a 

kilépésre vonatkozó döntésének közlését egyoldalúan, 

egyértelműen, saját alkotmányos követelményeivel összhangban, az 

Európai Tanácsnak küldött iratban visszavonja. Visszavonásra 

egyszer kerülhet sor ugyanazon kilépési eljárás keretében. A 

visszavonó nyilatkozat kézbesítése azonnali hatállyal megszünteti a 

kilépési eljárást. Kilépési döntését tartalmazó nyilatkozatát 

visszavonó tagállam változatlan feltételekkel tagja az Európai 

Uniónak.  

(5) A fentiek alkalmazásában az Európai Tanácsnak, illetve a 

Tanácsnak a kilépő tagállamot képviselő tagja az Európai Tanács, 

illetve a Tanács rá vonatkozó tanácskozásain és a rá vonatkozó 

határozatok meghozatalában nem vesz részt. 
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A minősített többséget az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 238. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell 

meghatározni. 

(6) Amennyiben az az állam, amely kilépett az Unióból, később újra 

felvételét kéri, kérelmére a 49. cikkben megállapított eljárást kell 

alkalmazni. 

A javaslat megfelelő lehetne az EUSz. 50. cikket felváltó új szövegnek. 

Lényegesen hosszabb, mint az 50. cikk jelenlegi (keret jellegű) szövege, 

azonban tartalmazza azokat a módosításokat, melyekre az EuB által adott 

értelmezésnek köszönhetően szükség lehet.  

Ennek megfelelően a javaslatom: 

− Változatlan formában meghagyja az (1) bekezdést a tagállami 

szuverenitás garanciájaként. Az alkotmányos követelményeket vizsgáló 

fejezetben említettem, hogy célszerűnek tartanám az alkotmányos 

követelmények szerint meghozott tagállami (egyoldalú) döntés EU 

általi elfogadhatóságának minimális közös keretrendszerét 

meghatározni, ám az integrációt számos kritika éri jelenleg is annak 

föderális irányba ható elemei okán, így úgy vélem, jelenleg korai lenne 

ilyen közös keretrendszer felállítása. 

− Elhagyja a szándék szó alkalmazását, helyette a kilépésre vonatkozó 

döntés szófordulat alkalmazását javaslom, vagy mást, mely 

egyértelművé teszi a döntés biztos voltát a szándék bizonytalan 

jellegével szemben. 

− Időbeli keretet ad mind a kilépésre vonatkozó döntés közlésére, mind az 

iránymutatások kibocsátására. Ezen túlmenően, az egész eljárásra 

maximálisan három éves időtartamot biztosít úgy, hogy az eljárás 

főszabály szerint kétéves, mely egy alkalommal, az EU és az érintett 

állam kölcsönös és egybehangzó döntése alapján további egy évvel 

hosszabbítható. Tehát az eljárást időbeli keretek közé szorítja. 

Amennyiben a három év eredménytelenül (értsd: a kilépési 
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megállapodás kilépő állam általi ratifikációja nélkül) telik el, a kilépési 

döntést közlő nyilatkozat visszavontnak tekintendő.  

− A kilépési nyilatkozatot az EuB álláspontjával egybehangzóan 

visszavonhatónak tekintem, a javaslattal be is kerülhetne az 50. cikk 

normaszövegébe. 

− A visszavonás szabályait az EuB ítéletben foglaltaknak megfelelően 

rögzíti a javaslat. 

− A javaslat újítása, hogy szigorúbb a jelenlegi – keret jellegű – 

szabályozásnál, hiszen kötelező elemként kezeli a kilépési 

megállapodást – tehát nem hagy elvi lehetőséget sem a rendezetlen 

kilépésre – valamint minimálisan meghatározza annak tartalmát is. 

− Mivel álláspontom szerint mind az EU, mint a tagállam érdeke a 

rendezett kilépés, így a kilépést követő jövőbeli kapcsolat vagy 

együttműködés is rendezhető a kilépési szerződésben.  

− A javaslat az EUSz. 50. cikkben foglalt általános eljárási kérdéseket 

változatlan tartalommal rögzíti. 

− A javaslat az EUSz. 50. cikk (5) bekezdését változatlan tartalommal, 

helyileg a (6) bekezdésben rögzíti. Úgy gondolom, hogy az újbóli 

csatlakozás lehetőségét indokolt és célszerű lehetővé tenni, hiszen 

változhatnak oly módon a körülmények, melyek indokolttá tehetik a 

már kilépett állam ismételt közeledését az EU-hoz, vagy épp az EU-nak 

is szüksége lehet egy ex-tagállamára.     

 

Az EUSz. 50. cikke vonatkozásában ezek a de lege ferenda javaslataim. 

Alátámasztásukra a korábbiakban kifejtett érveket kívánom felsorakoztatni.  
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1.8. Kilépéshez való jog a gyakorlatban 

 

Az EUSz. 50. cikkének tartalma, a jelen fejezetben felvetett, értelmezésre váró 

nyitott kérdések megválaszolására az Európai Bíróság jogosult, mint az uniós 

jog értelmezésének kizárólagos letéteményese. Viszont – köztudottan – az 

EuB hivatalból nem elemzi a Szerződéseket, csakis valamelyik értelmezésre 

vonatkozó eljárás258 keretében, mint ahogy tette ezt a fent bemutatott 

Wightman-ügyben is.  

Az Európai Bíróságtól alapvetően két módon lehetne értelmezésre 

vonatkozó véleményt kapni. Az egyik módja az Európai Unió Működéséről 

Szóló Szerződés 218. cikk (11) bekezdése szerinti vélemény igénylése lehetne, 

a másik pedig (leginkább) az EUMSz. 267. cikke szerinti előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem. Ez utóbbi a gyakoribb. 

Szélsőségesebb esetben akár az is elképzelhető, hogy egy megsemmisítés 

iránti kereset során kapunk majd választ néhány értelmezési kérdésre, bár 

ennek valószínűsége lényegesen kisebb.  

A következőkben azt vizsgálom, hogy e két eljárás (vélemény iránti és az 

előzetes döntéshozatali) megindítása hogyan, mely esetekben segíthetne (vagy 

már segített is) a fenti kérdések megválaszolásában és, hogy van-e ezen 

eljárásokra lehetőség akár a kilépési szerződés, akár a jövőbeni megállapodás 

esetén. 

A jelenleg az EuB előtt lévő, és / vagy a közelmúltban eldöntött Brexithez 

kapcsolódó eljárásokat is bemutatom röviden, a disszertáció céljaihoz 

szükséges mértékben.  

 

                                                           
258 Az EuB előtti eljárásokról lásd többek között: OSZTOVITS András: Az Európai Unió Bíróságának 

egyes eljárásai, In: OSZTOVITS András (szerk.): EU-jog. 605 p., Budapest: HVG-ORAC, 2015. pp. 

271-340. 
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1.8.1. Az EUMSz. 218. cikk (11) bekezdés szerinti bírósági vélemény iránti 

eljárás lehetősége 

 

Az EUMSz. 218. cikk (1) bekezdése szerint „A 207. cikkben megállapított 

különös rendelkezések sérelme nélkül az Unió és a harmadik országok, illetve 

nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokat az alábbi eljárás szerint kell 

megtárgyalni és megkötni. […] (11) bekezdése pedig így szól: „Egy tagállam, 

az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérheti a Bíróság 

véleményét a tervezett megállapodásnak a Szerződésekkel való 

összeegyeztethetőségéről. Ha a Bíróság véleménye kedvezőtlen, a tervezett 

megállapodás csak akkor léphet hatályba, ha azt módosítják, vagy a 

Szerződéseket felülvizsgálják”. Ennek értelmében bármely tagállam, valamint 

meghatározott intézmények kérhetik az Európai Bíróság véleményét egy 

tervezett, nemzetközi megállapodás (pl. a jövőbeni együttműködést rögzítő 

dokumentum) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről. A kilépési 

szerződés jogi jellege – értem ez alatt azt, hogy nemzetközi jogi 

dokumentumként, vagy uniós jogi dokumentumként tekintünk rá – tekintettel 

arra, hogy az UK a kilépéssel harmadik országgá válik, mely így az EU-val, 

mint nemzetközi szervezettel áll szerződéses jogviszonyban. Amennyiben a 

szerződés megkötésének időpontja releváns, annyiban az EU és az UK még 

tagállamként kötött szerződéséről van szó, mely így az uniós jog részét képezi. 

Amennyiben viszont a kilépési szerződést hatályba lépésének időpontjában 

vizsgáljuk, úgy lehet olyan nemzetközi szerződés, melynek uniós joggal való 

összeegyeztethetősége vizsgálódást indokol. Amennyiben viszont az első 

esetet elfogadva uniós jogként tekintünk a kilépési megállapodásra, annyiban 

felmerül az EuB joghatósága a szerződés hatálybalépését követő 

jogértelmezési kérdésekkel kapcsolatban. Hiszen uniós jogi instrumentumként 

az EuB értelmezési joga vonatkozik rá, míg nemzetközi jogi dokumentumként 

nem, ekképpen az uniós joggal való kompatibilitása, az uniós jogi 

érvényességének megállapítása lehet kérdés. 
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Itt érdemes vizsgálni az EuB 1/91.sz. véleményét, mely iránymutatásként 

szolgál a tekintetben, hogy mit fogadhat el az EuB nemzetközi szerződésként. 

A Bíróság véleményének III. része tartalmazza a Bíróság álláspontját, 

melynek 14. pontja szerint „a megállapodás és a megfelelő közösségi 

rendelkezések egyezése nem jelenti azt, hogy azokat szükségszerűen azonos 

módon kell értelmezni.” Ennek oka az, hogy „egy nemzetközi szerződést nem 

kizárólag a saját rendelkezéseinek fényében kell értelmezni, hanem annak 

céljait tekintve is. A szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi 

egyezmény 31. cikke e tekintetben előírja, hogy a szerződéseket jóhiszeműen, 

kifejezéseiknek szövegösszefüggésükben szokásos értelme szerint, valamint 

tárgyuk és céljuk figyelembevételével kell értelmezni.”259 Tehát egy 

nemzetközi szerződés és egy közösségi dokumentum szöveg szerinti 

egyezősége ellenére tartalmuk lehet eltérő. A 20-22. pontokban rögzíti az 

EuB, hogy „az EGT-t olyan nemzetközi szerződés alapján kell megvalósítani, 

amely lényegét tekintve csupán jogokat és kötelezettségeket ír elő a Szerződő 

Felek között, és amely nem ruház át az általa létrehozott kormányközi 

szervekre szuverén jogokat. Ezzel szemben az EGK-Szerződés – habár 

nemzetközi megállapodás formájában kötötték – egy jogközösség alkotmányos 

chartáját jelenti. Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a 

közösségi szerződések új jogrendet hoztak létre, amelynek javára az államok 

egyre több területen korlátozták szuverén jogaikat, és amelynek alanyai 

nemcsak a tagállamok, hanem azok állampolgárai is (lásd a 26/62. sz. Van 

Gend en Loos-ügyben 1963. február 5-én hozott ítéletet, EBHT 1963., 1. o.). 

Az így létrehozott közösségi jogrend alapvető jellemzői különösen, hogy a 

tagállamok jogával szemben elsőbbség illeti meg, és hogy az állampolgárokra 

és magukra az államokra alkalmazandó rendelkezéseinek egy része közvetlen 

hatállyal bír. E megfontolásokból az következik, hogy az EGT egészére 

kiterjedő jogszabályok homogenitását nem biztosítja a közösségi jog és a 

                                                           
259 Európai Bíróság: A Bíróság 1991. december 14.-én kiadott 1/91. sz. véleménye, Bíróság 

álláspontja, III. rész, 14.. pont, ECLI:EU:C:1991:490, elérhető: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=97703&pageIndex=0&doclang=H

U&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362339 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=97703&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362339
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=97703&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=362339
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megállapodás megfelelő rendelkezéseinek azonos tartalma vagy 

megfogalmazása.”260  Tehát egy nemzetközi szerződés és egy közösségi jogi 

dokumentum azonos megfogalmazás esetén is rendelkezhet eltérő 

tartalommal, hiszen a közösségi jog homogén rendszer, melynek egységes 

értelmezése biztosított. Ebből következik, hogy a nemzetközi szerződés és a 

közösségi jogi szerződések alapvető különbsége azok jogi hatásában rejlik. E 

szerint tehát vizsgálni kell a kilépési szerződés jogi természetét, tehát hogy az 

uniós jog hatálya alá tartozónak minősülhet-e, vagy nemzetközi jogi jelleggel 

bír, és amennyiben nemzetközi jogi dokumentumnak minősül, annyiban a 

homogenitása, egységes alkalmazása és érvényesülése biztosított-e. E körben 

pedig az EuB jövőbeni joghatóságának kérdése vizsgálandó, ugyanis az EuB 

joghatóságának fenntartása biztosítékként szolgálhatna az értelmezés 

homogenitására, az uniós jogrend autonómiájának261 megőrzésére. Az EuB 

joghatóságának kilépési szerződés értelmezésére vonatkozó el nem ismerése 

pedig a nemzetközi jogi jelleget erősítené – tekintettel arra, hogy az uniós jog 

hatálya alá tartozó jogi aktusok kizárólagos értelmezője az EuB.  

A kilépést követő jövőbeni megállapodás vonatkozásában viszont – 

tekintettel arra, hogy ez már tisztán nemzetközi szerződésnek262 tekinthető – 

szerepe lehet az EuB 218. cikk (11) szerinti véleménynek. A vélemény pedig 

vagy rögzíti az összeegyeztethetőséget, vagy nem, és ez utóbbi esetben vagy a 

tervezett megállapodást, vagy pedig az érintett szerződést felül kell vizsgálni.  

Tehát, értelmezéstől függően akár a kilépési szerződés, akár a jövőbeni 

együttműködést rögzítő szerződés kerülhet Európai Bírósági vizsgálat alá, ez 

esetben pedig akár a korábban felvetett, EUSz. 50. cikkének hiányosságait 

                                                           
260 Európai Bíróság: i.m.,  A Bíróság 1/91. sz. véleménye, Bíróság álláspontja, III. rész, 20-22. pontok  
261 Az uniós jogrend autonómiájához lásd még többek között: MOHAY Ágoston: Az uniós jogrend 

autonómiája, In: Nochta Tibor, Monori Gábor (szerk.): IUS EST ARS: Ünnepi tanulmányok 

Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. 567 p.  

Pécs: PTE ÁJK, 2015., pp. 329-337. 
262 A nemzetközi szerződések és az uniós jog viszonyáról lásd még többek között: BARTHA Ildikó: 

Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság 

esetjogában, doktori értekezés, Miskolc, 2010, elérhető: http://midra.uni-

miskolc.hu:80/?docId=5547 és MOHAY Ágoston: Az Európai Unió által kötött nemzetközi 

szerződések helyzete az uniós jogrendben, Európai Jog - Az Európai Jogakadémia folyóirata, Vol. 

17:(3), 2017, pp. 26-31. 

http://midra.uni-miskolc.hu/?docId=5547
http://midra.uni-miskolc.hu/?docId=5547
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összegző felvetések is kerülhetnek felülvizsgálat alá, majd akár még sor is 

kerülhet az 50. cikk pontosítására.  

Nehéz lenne megjósolni, hogy mekkora esély van arra, hogy a vélemény 

iránti kérelmet kezdeményezni jogosult intézmények kezdeményezni fogják a 

Bíróság eljárását. Meglátásom szerint azonban, könnyen megtörténhet, hogy a 

Bizottság – mint tárgyalóként eljáró fél – kezdeményezi majd az EUMSz. 218. 

cikk (11) bekezdés szerinti vélemény iránti kérelmet, tekintettel a kilépési 

szerződés jelentőségére mind a bent maradó 27 tagállam, mind az Egyesült 

Királyság viszonylatában. A Bizottság alapvető érdeke és felelőssége, hogy 

jogszerű és uniós joggal való ellentmondásoktól mentes szerződést hozzanak 

létre, melyre biztosítékot jelenthet a Bíróság támogató véleménye. Vegyük 

példaként a 2/13. sz. EuB véleményt, melyre vonatkozó kérelemben a 

Bizottság az EU Emberi Jogok Európai Egyezményéhez történő csatlakozási 

szerződés tervezete vonatkozásában kérdezte a Bíróságot a megállapodás 

Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről,263 melyre a Bíróság nemleges 

választ adott, melynek köszönhetően 2014. december óta sem történt meg a 

csatlakozás.264 Amennyiben az UK kilépési szerződésének uniós joggal való 

összeegyeztethetősége kapcsán érkezne nemleges Bírósági vélemény, vagy a 

tárgyaló feleknek a szerződést kellene módosítaniuk, vagy pedig az uniós 

jogalkotónak az EUSz. 50. cikkét. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a 

Bíróság véleményének kibocsátása hosszú hónapokat vehet igénybe. Vegyük 

például az 1/91. sz., és az 1/92. sz. bírósági véleményeket, melyeket – sürgős 

voltukra tekintettel – mintegy 5 és fél hónap alatt bocsátott ki az EuB. 

Azonban ez az idő a 2/15. sz. Szingapúrral kötött szabadkereskedelmi 

megállapodás tekintetében 22 hónap volt. Az időnek pedig – különösen a 

kilépési eljárásban − jelentősége van. 

 
                                                           
263 ANGYAL Zoltán - KISS Lilla Nóra: Luxembourg kontra Strasbourg – jogi akadályok az Emberi 

Jogok Európai Egyezményéhez való Uniós csatlakozás útjában, Pro Futuro - A Jövő Nemzedékek 

Joga 2015:(1), 2015, pp. 101-119. 
264  Jelenleg tárgyalás alatt áll egy új megoldás, amely lehetővé teszi a szerződésben foglalt 

csatlakozási kötelezettség teljesítését, és figyelembe veszi a Bíróság véleményében említett 

valamennyi szempontot. További információ a kérdésről: 

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/human-rights/ (letöltve: 2018. október 10.) 

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/human-rights/
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1.8.2. Az EuB előtti, a tagállami kilépés valamely aspektusát érintő 

eljárások 

 

Tény, hogy az értelmezési kérdések megválaszolására leginkább alkalmasnak 

tűnő, az EUSz. 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás265 a tagállami 

bíróságok előtt folyó jogvitákban felmerülő uniós jogi értelmezési és 

érvényességi kérdések megválaszolására való, ekképpen pedig nehezen 

kerülhetnek az EuB elé a fent felvázolt hipotetikus, a szerződések 

hiányosságaival kapcsolatos dogmatikai kérdések, de azért nem is teljesen 

lehetetlen. A visszavonhatóság témakörében fentebb bemutatott C-621/18. sz., 

Wightman and Others ügy ennek jeles példája. Az ügyet – tekintettel arra, 

hogy fentebb már a visszavonhatóság körében bemutatásra került – e helyen 

nem mutatom be újra. Szerkezetileg ebben a fejezetben is fontos megemlíteni, 

hiszen – talán – a legfontosabbnak tekinthető EuB előtti brexites-ügyként 

tartják számon. 

Mostanra már több olyan ügy is került az Európai Bíróság (és a 

Törvényszék) elé, melyek az Egyesült Királyság kilépésének és/vagy a 

kilépési klauzulának bizonyos értelmezésre váró kérdéseire vonatkozik, vagy 

annak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket érint. Az eljárások 

között találunk megsemmisítés iránti keresetet (a már korábban említett 

Shindler-ügyet), előzetes döntéshozatal iránti kérelmet (pl. az európai bűnügyi 

együttműködés és a menekültügy területén, valamint már a kilépési 

nyilatkozat visszavonhatósága kapcsán tárgyalt Wightman-ügy), és 

fellebbezést is egy Törvényszéki ítélettel szemben (védjegyekhez 

kapcsolódóan).  

 

                                                           
265 Az előzetes döntéshozatali eljárásról lásd még bővebben: SOMSSICH Réka: Az előzetes 

döntéshozatali eljárás közel hat évtized távlatából, Iustum Aequum Salutare, Vol. 14:(2), 2018, pp. 

39-55. 
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1.8.2.1. A T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügy 

 

Talán az egyik legismertebb példa − a már fentebb hivatkozott − T-458/17. 

sz., Shindler és társai kontra Tanács ügy266, melyben Harry Shindler és 12 

másik felperes (a továbbiakban együttesen: felperesek) azt kérték, hogy a 

Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Tanácsa által hozott, a Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával a tagállam Európai 

Unióból való kilépésének szabályait meghatározó megállapodásról folytatandó 

tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló, 2017. május 22-i (EU, 

Euratom) XT 21016/17 határozatot és ezen határozat ADD 1 REV 2 

mellékletét (a továbbiakban: megtámadott határozat). Az ügyet a Törvényszék 

2018. november 26-án tárgyalta, azonban – ahogy fentebb már kifejtettem – 

csupán a megalapozatlanságra vonatkozóan hozott érdemi döntést.  

Az ügyben tizenhárom az Egyesült Királyságtól eltérő uniós tagállamban 

élő brit állampolgár kérte a Tanács a Brexit-tárgyalások megnyitását 

engedélyező határozatának a megsemmisítését. A felperesek arra hivatkoztak, 

hogy a Tanács nem fogadhatta volna el a kérdéses határozatot, mivel a 

Brexitről rendezett népszavazásból a brit jog alapján ki voltak zárva azok a 

brit állampolgárok, akik azért éltek hosszú ideje az Egyesült Királyságon 

kívül, mert az uniós polgársághoz kapcsolódó jogaikat gyakorolva egy másik 

tagállamban telepedtek le. Márpedig az ügy kezdeményezői szerint a szóban 

forgó népszavazás megrendezésének módja sértette az említett személyeknek 

az uniós polgárságból származó jogait, így annak eredményére a Tanács nem 

alapíthatott volna jogi aktust.  

Keresetük alátámasztása érdekében tehát a felperesek két jogalapra 

hivatkoztak, a formális és az anyagi jogellenességre. „Az első jogalap a 

megtámadott határozat külső jogellenességén [formális jogellenesség] alapul. 

E jogalap két részből áll. Az első rész az Euratom-Szerződés megsértésén 

                                                           
266 T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügy, melyet 2017. július 21-én nyújtottak be. 

Elérhető: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195626&pageIndex=0&doclang=

HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373514  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195626&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373514
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195626&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373514
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alapult, mivel a megtámadott határozat és melléklete anélkül irányozta elő az 

Egyesült Királyságnak az Európai Atomenergia-közösségből való automatikus 

kilépését az Unióból való kilépéssel együtt, hogy az külön kilépési és 

tárgyalásos eljárás tárgyát képezné.”267 Tehát az EuB-től várták a felperesek 

annak megerősítését, hogy az Unióból történő kilépés automatikusan nem 

jelentheti az Euratomból történő kilépést is – legalábbis külön erre irányuló 

tárgyalások nélkül. „A második rész az Unió és a tagállamok közötti 

hatáskörmegosztás megsértésén alapult, mivel a megtámadott határozat és 

melléklete rendkívüli horizontális hatáskört ruház az Unióra annak érdekében, 

hogy levezesse az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodásról 

folytatandó tárgyalásokat, és kizárja annak lehetőségét, hogy e megállapodás 

vegyes legyen, ily módon a végleges megállapodásban részes tagállamoknak 

semmilyen ratifikációt nem kell lefolytatniuk.”268 A külső jogellenességként 

jelölt jogalaprész második eleme szerint az Euratom szerződés és az EU-ból 

történő kilépés együttessége kizárja, hogy olyan megállapodás születhessen, 

melynek eredményeképp az UK a Brexitet követően az Euratom szerződés 

részese marad. A felperesek által második jogalapként jelölt belső, anyagi 

jogellenesség három részből áll, melyből e fejezet szempontjából relevánsnak 

vélteket mutatom be.  

„Az első rész az egyenlő bánásmód elvének megsértésén alapult, mivel az 

alperes a megtámadott határozatnak és mellékletének elfogadásával anélkül 

határozott a kilépési eljárás megindításáról, hogy a külföldön élő európai 

[brit] polgárok kifejthették volna véleményüket európai polgárságuk esetleges 

elvesztését illetően. Így sérült a meghallgatáshoz való joguk, és az ahhoz való 

joguk, hogy kifejthessék véleményüket egy európai szintű választáson leadott 

szavazattal. A megtámadott határozat ennélfogva megerősíti az olyan 

másodosztályú polgárok kategóriájának fennállását, akiket megfosztottak 

szavazati joguktól azért, mert éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal, és 

következésképpen nem tartotta tiszteletben a polgárok közötti egyenlő 

                                                           
267 T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügy, kereset, Jogalapok és fontosabb érvek pont. 
268 U.o. 
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bánásmód elvét. A felperesek úgy vélték, hogy az európai polgárok között 

lakóhelyük alapján hátrányos megkülönböztetésre került sor.”269  

Ahogy fentebb kitértem erre, az alapvető probléma itt a brit állampolgárok 

lakóhely szerinti hátrányos megkülönböztetése volt, melyre nagy százalékban 

azért került sor, mert ezen állampolgárok éltek uniós polgárságból fakadó 

jogaikkal, mint amilyen a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog is. Ez 

pedig meglátásom szerint hatással van egy tagállami hatáskörben meghozott 

döntés, határozat jogszerűségének elismerésére – vagy épp el nem ismerésére 

– az EU részéről. Az uniós polgárok közt önmagában nem történt hátrányos 

megkülönböztetés, hiszen a már 15 éve az UK-ban élő nem brit uniós 

polgárok sem szavazhattak. Viszont az UK-ban élő és az EU más területein 

élő brit állampolgár270 közti lakóhely szerinti hátrányos megkülönböztetés 

véleményem szerint fennállhat jelen ügyben. A felperesek által harmadik 

részként jelölt jogellenesség-elem a jogbiztonság megsértésén alapul, valamint 

ebből fakadóan, ennek a következményeként, bizonyos alapjogok sérelmén 

alapul.  

„A harmadik rész a jogbiztonság elvének és a bizalomvédelem elvének 

megsértésén alapult, mivel […] a kilépési megállapodásról való, bizonytalan 

kimenetelű tárgyalások megkezdése jelentős hatással van a felpereseket az 

európai polgárság alapján megillető jogokra vonatkozó szabályokra, noha a 

felperesek a szabad mozgáshoz való jogukkal élve alakították ki egy másik 

tagállamban a magán- és családi életüket. A megtámadott határozat és 

melléklete tehát nem tartja tiszteletben a jogszabályok előreláthatóságának 

követelményeit, amelyeket a jogbiztonság elve és a bizalomvédelem elve 

megkövetel, továbbá sérti a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához 

fűződő jogot is.”271  

Az érvelés ott csúszott meg, hogy a Tanács nem a referendum 

eredményére alapította jogi aktusát, hanem a brit parlament szuverén 

                                                           
269 U.o. 
270 Kb. 1,3 millió brit állampolgár él más EU tagállamban. Forrás: https://fullfact.org/europe/how-

many-uk-citizens-live-other-eu-countries/ (Letöltve: 2018.09.10.) 
271 T-458/17. sz., Shindler és társai kontra Tanács ügy, kereset, Jogalapok és fontosabb érvek pont. 

https://fullfact.org/europe/how-many-uk-citizens-live-other-eu-countries/
https://fullfact.org/europe/how-many-uk-citizens-live-other-eu-countries/
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döntésére, mely ugyan az említett – álláspontom szerint, a felperesekkel 

egyetértve – diszkriminatívnak is tekinthető népszavazás kimenetelét 

szentesítette. Amennyiben ezen érvelés alátámasztást nyert volna, 

megszámlálhatatlan emberi jogi kérelemmel fordulhatnának a bent maradó 27 

tagállamban élő brit polgárok a strasbourgi székhelyű EJEB-hez, melynek 

következményei még jelenleg is beláthatatlanok. A tagállami kilépés így 

közvetett módon érinthet emberi jogokat, valamint emberi jogokkal 

összefüggésben felmerülő jogokat, mely megteremtheti a közeget az emberi 

jogi tárgyú keresetek befogadhatóságának. Az uniós polgárság szempontjából 

meglátásom szerint az bír relevanciával, hogy az uniós polgárság, mint 

jogösszesség szerzett jognak minősül az EuB joggyakorlatában, mely szerzett 

jogok fogalmi eleme, hogy nem vehetőek el. Az uniós polgárság alapvető 

jellemzője viszont, hogy az állampolgárságot adó tagállam tagállami 

státuszából eredő jogösszesség, mely így, az EU-ból történő önkéntes 

kilépéssel újabb jogi anomáliákhoz vezet, melyek vizsgálatára a disszertáció 

egy későbbi fejezetében kerül sor.  

A Shindler-ügy jelentősége, hogy az egyik első Brexittel kapcsolatos 

ügyként került az EuB elé, mely vizsgálat alá célozta vetetni az EuB-vel mind 

az EUSz. 50. cikkének alapját képező népszavazást, mind a tagállami 

kilépéshez kapcsolódó emberi jogi kérdéseket. 

Az ügyben a Törvényszék a keresetet, mint megalapozatlant elutasította. 

Indoklásában a megtámadott határozat felperesekre vonatkozó közvetett 

érintettségének hiányára utalt, tekintettel arra, hogy a Törvényszék álláspontja 

szerint a felperesek szempontjából előkészítő vagy előzetes jellegű intézkedést 

jelent a jogi aktus, mely azt eredményezi, hogy felperesek nem rendelkeznek 

kereshetőségi joggal. A Törvényszék ítélete szerint ezért a határozat nem 

képezheti megsemmisítés iránti kereset tárgyát.  
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1.8.2.2. A C-340/17. sz., Alcohol Countermeasure Systems (International) 

kontra EUIPO ügy avagy a Brexit hatása az uniós védjegyekre 

 

A Bíróság a C-340/17. sz., a Törvényszék T-638/15. sz., Alcohol 

Countermeasure Systems (International) kontra EUIPO ügyben272 hozott 

ítéletét vizsgálta a fellebbező Alcohol Countermeasure Systems (International) 

Inc. kérelmére. 2010 januárjában az EU alicantei székhelyű védjegyhivatala, a 

European Union Intellectual Property Office (a továbbiakban: EUIPO) az 

Alcohol Countermeasure Systems nevű kanadai vállalkozás javára uniós 

védjegyként bejegyezte az ALCOLOCK szómegjelölést.  

2012 augusztusában a Lion Laboratories nevű brit cég a szóban forgó 

védjegy törlését kérte az EUIPO-tól arra hivatkozva, hogy e védjegy sérti a 

javára az Egyesült Királyságban már 1996 augusztusában bejegyzett 

ALCOLOCK nemzeti védjegyet. Márpedig, az uniós védjegyről szóló 

207/2209/EK rendelet értelmében az uniós védjegy nem jegyezhető be, illetve 

azt törölni kell, amennyiben az összeütközésben áll egy az EU tagállamok 

valamelyikében már korábban bejegyzett nemzeti védjeggyel. 

2015 augusztusában az EUIPO helyt adva a brit cég kérelmének törölte a 

kérdéses védjegyet. Az Alcohol Countermeasure Systems ezután az EUIPO 

határozatának megsemmisítésére irányuló keresetet nyújtott be a 

Törvényszékhez, amely azt 2017. március 29-én meghozott ítéletével 

elutasította. A Törvényszék ítélete ellen az Alcohol Countermeasure Systems 

keresetet nyújtott be a Bírósághoz egyebek mellett azt állítva, hogy egy, az 

Egyesült Királyságban bejegyzett nemzeti védjegy a Brexit-folyamatra273 

tekintettel nem képezheti többé akadályát egy uniós védjegy regisztrálásának. 

Ebben az ügyben az EuB másodlagos kereseti kérelemként azt kellett, hogy 

vizsgálja, hogy a tagállami kilépési eljárás lezárultának időpontja befolyásolja-

                                                           
272 A Törvényszék (első tanács) T-638/15. sz., Alcohol Countermeasure Systems (International) 

kontra EUIPO ügyben 2017. március 29-én hozott ítélete ellen az Alcohol Countermeasure Systems 

(International) Inc. által 2017. június 7-én benyújtott fellebbezés (C-340/17. P. sz. ügy), 

ECLI:EU:T:2017:229 
273 A Brexit eseményekről lásd: PRIEGER Adrienn – KLEMM Dávid: A Brexit eddigi folyamata, 

Európai Jog – Az Európai Jogakadémia folyóirata, 2019/1., pp. 12-22. 
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e egy ítélet végrehajtását vagy hatályon kívül helyezését, illetve, hogy 

megalapozza-e (megalapozhatja-e) az eljárás felfüggesztését.  

Mivel a Törvényszék elutasította a keresetet első fokon, az Európai 

Bíróságnak lett volna lehetősége érdemben döntést hozni, amennyiben 2018. 

november 29. napjára kitűzött tárgyalásán nem a kereset 

befogadhatatlanságáról határoz. Indoklásában az EuB kifejtette, hogy 

elfogadhatatlan és részben megalapozatlan a kereset, ezért elutasította.   

1.8.2.3. A C-327/18. sz., Minister for Justice and Equality kontra RO ügy 

 

A Bíróság elé érkezett egy, az európai bűnügyi együttműködéshez kapcsolódó 

kereset is, melyben az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

kapcsolódik a tagállami kilépés kérdésköréhez is.  

A C-327/18. sz., PPU. Minister for Justice and Equality kontra RO előzetes 

döntéshozatal iránti ügyben274 Szpunar főtanácsnok indítványában azt 

vizsgálta, hogy az európai elfogatóparancs végrehajtására hatással van-e az 

UK kilépése az EU-ból. Az alapügy több bűncselekmény elkövetéséből indul 

ki. Az elkövető, R.O. ellen megalapozott gyanú merült fel emberölés bűntette, 

nemi erőszak bűntette és gyújtogatás bűntette elkövetése tekintetében. Ezen 

bűncselekmények állítólagos elkövetése brit területen történt meg, különböző 

időpontokban: az emberölés és gyújtogatás 2015-ben, míg a nemi erőszak 

2003-ban. Az Egyesült Királyság igazságügyi hatóságai a 2016. január 27‑én 

és 2016. május 4‑én kibocsátott, a High Court (felsőbíróság, Írország) által 

2016. február 1‑jén és 2016. május 10‑én végrehajthatóvá nyilvánított két 

európai elfogatóparancs alapján kérték R. O. annak érdekében történő átadását, 

hogy büntetőeljárást folytassanak le vele szemben. Az ír hatóságok 2016. 

február 3.-án tartóztatták le a gyanúsítottat és fogva tartották, majd a második 

elfogatóparancs alapján 2016. május 4.-én tartóztatták le és továbbra is fogva 

tartották. Az ügy uniós jogilag releváns ténye ott kezdődött, hogy R. O. 

kifogást emelt az Egyesült Királyságba történő átadásával szemben olyan 
                                                           
274 C-327/18. PPU. sz,. Minister for Justice and Equality kontra RO ügy, főtanácsnoki indítvány, 

ECLI:EU:C:2018:644. 
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problémák miatt, amelyek az Egyesült Királyság Európai Unióból való 

kilépéséből, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 

szóló, 1950. november 4‑én Rómában aláírt európai egyezmény, az EJEE 3. 

cikkéből erednek, és azon lehetséges embertelen és megalázó bánásmóddal 

függenek össze, amelynek R.O. az észak‑írországi Maghaberry börtönben 

történő fogva tartása miatt állítása szerint ki lenne téve. Kiemelendő, hogyha 

megállapítanák büntetőjogi felelősségét a személynek, akkor halmazatban 

könnyen életfogytiglani büntetést kellene letöltenie a már említett büntetés 

végrehajtási intézetben, ugyanis mindhárom bűntett legfelsőbb büntetési tétele 

életfogytiglanig tartó szabadságvesztés. R.O. ennek elkerülése végett azzal 

érvel, hogy nem egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból 

való kilépését követően miként lesznek biztosítva a kerethatározat szerinti 

jogai. 

Az EJEE 4. cikke értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmódban 

részesülés, vagy tortúra olyan tiltott minimum, amit az Egyezményt aláíró 

államoknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk. Az uniós tagállamok 

mindegyikének jogrendszerében érvényesül az a szabály, hogy olyan országok 

számára ahol ezek az elvek nem érvényesülnek, a kiadatást köteles 

megtagadni az adott államnak. Az EJEE mellett fontos jogi aktus az Európai 

Unió Alapjogi Chartája, mely számos – az EJEE-vel nagymértékben egyező – 

jogosultságot rögzít. Az Egyesült Királyság EU-ból történő kilépésével az 

Alapjogi Charta rendelkezései nem fogják kötni, azonban az EJEE – 

változatlanul − igen.  

A High Court miután megvizsgálta R.O.‑nak az Észak‑Írországban 

esetlegesen elszenvedett bánásmódra vonatkozó állításait, egy 2017. november 

2‑i határozatban megállapította, hogy a Maghaberry börtönben való fogva 

tartás körülményeire vonatkozó pontos és aktuális információk alapján 

feltételezhető, hogy R.O. sebezhetősége miatt ténylegesen embertelen vagy 

megalázó bánásmódnak lehet kitéve.  Az EuB a 2016. április 5‑i C‑404/15. sz., 
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Aranyosi és Căldăraru ítéletére275 tekintettel276 szükségesnek tartotta, hogy 

további információkat kérjen azon körülmények tekintetében, amelyek között 

RO‑t átadása esetében fogva fogják tartani. Érdekesség, hogy egy magyar 

vonatkozású ítéletre hivatkozva tartotta szükségesnek a körülmények 

vizsgálatát az ír bíróság.  

Végül, az ügyben eljáró High Court úgy határozott, hogy az eljárást 

felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket 

terjeszti az Európai Bíróság elé:  

„Tekintettel arra, hogy 

–        az Egyesült Királyság az EUSZ 50. cikk szerinti bejelentéssel 

élt; 

–        az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az Egyesült 

Királyság kilépését követő kapcsolatok szabályozása érdekében 

elfogadásra kerülő megállapodások tekintetében bizonytalanság 

van; valamint 

–        ebből következően bizonytalanság áll fenn azzal 

kapcsolatban, hogy [RO-t] a gyakorlatban milyen mértékben 

illetnék meg a Szerződésekben, a Chartában vagy a vonatkozó 

jogszabályokban biztosított jogok, amennyiben az Egyesült 

Királyság részére átadják és az Egyesült Királyság kilépését 

követően ott továbbra is fogva tartásban lenne, 

kötelezi-e az európai uniós jog a megkeresett tagállamot annak 

megtagadására, hogy olyan személyt adjon át az Egyesült 

Királyságnak, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, 

és akit a tagállam belső joga szerint egyébként 

a)      minden esetben át kell adni, 

b)      egyes esetekben át kell adni, figyelemmel az adott ügy konkrét 

körülményeire, 

                                                           
275 C-404/15. sz., Aranyosi és a C-659/15.sz., Căldăraru ügy,  ECLI:EU:C:2016:198. 
276 Röviden a brémai bíróság nem szerette vona kiadni a magyar és román érintettet ugyanis arra 

hivatkozott hogy az adott államok büntetésvégrehajtási körülményei alapvető jogokat sértenek. 
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c)      semmilyen esetben nem kell átadni? 

2)      Amennyiben az első kérdésre a b) pontban foglalt választ kell 

adni, mely feltételeket vagy szempontokat kell a megkeresett 

tagállam bíróságának értékelnie annak meghatározásához, hogy az 

átadást meg kell-e tagadni? 

3)      A második kérdéssel összefüggésben a megkeresett tagállam 

bíróságának, annak érdekében, hogy megvárja, amíg az érintett 

megkereső tagállam Unióból való kilépését követően irányadó, 

vonatkozó jogi szabályozás átláthatóbb nem lesz, az európai 

elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó végleges határozatának 

meghozatalát vajon 

a)      minden esetben el kell halasztani, 

b)      egyes esetekben kell elhalasztania, figyelemmel az adott ügy 

konkrét körülményeire, 

c)      semmilyen esetben nem kell elhalasztani? 

4)      Amennyiben a harmadik kérdésre a b) pontban foglalt választ 

kell adni, mely feltételeket vagy szempontokat kell a megkeresett 

tagállam bíróságának értékelnie annak meghatározása során, hogy 

el kell-e halasztania az európai elfogatóparancs végrehajtására 

vonatkozó végleges határozatának meghozatalát?” 

 

A kérdést előterjesztő bíróság azt kérte, hogy a Bíróság a jelen előzetes 

döntéshozatalra utalást a Bíróság eljárási szabályzatának 107. cikkében 

szabályozott sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás keretében bírálja el. E 

bíróság a kérelmének alátámasztása érdekében arra hivatkozott, hogy az 

érintett jelenleg Írországban kizárólag az Egyesült Királyság által 

büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott két európai elfogatóparancs 

alapján van előzetes letartóztatásban, és az e tagállamnak való átadása a 

Bíróság válaszától függ. Hangsúlyozta, hogy a rendes eljárás jelentősen 

meghosszabbítaná az érintett fogva tartását, s e személyt is megilleti az eljárás 

lefolytatásáig az ártatlanság vélelme. E körülmények között az előadó bíró 
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javaslatára, a főtanácsnok meghallgatását követően a Bíróság első tanácsa 

2018. június 11‑én úgy határozott, hogy helyt ad a kérdést előterjesztő bíróság 

azon kérelmének, hogy az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet sürgősségi 

eljárásban bírálják el. 

Úgy érvel, hogy az Egyesült Királyság által kibocsátott európai 

elfogatóparancs végrehajtását nem kellene érintenie az Egyesült Királyság 

azon döntésének, hogy kilép az Európai Unióból. Ennek az az oka, hogy az 

uniós jog mindaddig alkalmazandó, míg az UK az EU tagállama. Másrészt, a 

főtanácsnok a tagállami kilépés tényét nem tekintette olyan körülménynek, 

mely veszélyeztethetné az eljárásban gyanúsított személy alapvető jogainak 

tiszteletben tartását – tekintettel arra (is), hogy az UK továbbra is tagja marad 

nemzetközi emberi jogi tárgyú egyezményeknek. Az EuB helyt adott a 

főtanácsnok által kifejtett álláspontnak és megerősítette, hogy önmagában az 

EUSz. 50. cikke szerinti kilépési nyilatkozat benyújtása nem befolyásolja az 

európai elfogatóparancs végrehajtását.277  

                                                           
277 Az EuB C‑327/18. PPU. sz. ügyben ismertetett ítélete szerint: „Az EUSz. 50. cikket úgy kell 

értelmezni, hogy az, hogy valamely tagállam bejelenti az Európai Unióból e cikk alapján való 

kilépésre vonatkozó szándékát, önmagában nem jár azzal a következménnyel, hogy abban az 

esetben, ha e tagállam valamely személy ellen európai elfogatóparancsot bocsát ki, a végrehajtó 

tagállamnak meg kell tagadnia ezen európai elfogatóparancs végrehajtását, vagy el kell halasztania 

annak végrehajtását azon jogi szabályozás meghatározásának az időpontjáig, amely a kibocsátó 

tagállamban az Európai Unióból való kilépését követően alkalmazandó lesz. Abban az esetben, ha 

nem állnak fenn komoly és bizonyítékokkal alátámasztott okok annak feltételezésére, hogy az említett 

európai elfogatóparancs által érintett személy esetében felmerül annak a veszélye, hogy a kibocsátó 

tagállamnak az Európai Unióból való kilépését követően megfosztják az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában és egyéb uniós jogi aktusokban elismert jogaitól, a végrehajtó tagállam ezen európai 

elfogatóparancs végrehajtását nem tagadhatja meg, amíg a kibocsátó tagállam az Európai Unió 

tagja.” 
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1.8.2.4. C-661/17. sz., M. A., S. A. és A. Z. kontra The International 

Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, 

Attorney General, Írország ügy 

 

A C-661/17. sz.,  M. A., S. A. és A. Z. kontra The International Protection 

Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, 

Írország ügyben278 az ír High Court 2017. november 27-én előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be, melyben 2019. január 23-án született 

ítélet. A kérelmet előterjesztő nemzeti bíróság első kérdése az Egyesült 

Királyság Európai Unióból való tervezett kilépésével összefüggő körülmények 

figyelmen kívül hagyhatóságára irányult. 

A kérdés a védelmet kérelmező személy Egyesült Királyságnak való, 

604/2013 rendelet szerinti átadásával kapcsolatban merült fel, mely így az 

előzőként említett büntetőügyhöz hasonló jellegű kérdés. A kérdés a védelmet 

élvező személy UK-nek történő uniós jogi rendelet szerinti átadásával 

összefüggő alapjogvédelmi kérdésekhez kapcsolódik.  

Az ügy tényállása szerint 2017. január 10-én az International Protection 

Appeals Tribunal (IPAT, Írország) helybenhagyta az ír menekültügyi biztos 

azon határozatát, amely S.A. és M.A., valamint gyermekük, A.Z. az Egyesült 

Királyságnak történő átadást javasolta. A biztos szerint a Dublin III rendelet 

alapján az Egyesült Királyság volt felelős az S.A. és M.A. által benyújtott 

kérelmek megvizsgálására. Az IPAT úgy vélte, hogy nem rendelkezik 

hatáskörrel az említett rendeletben előírt mérlegelési záradék által biztosított 

azon lehetőség igénybevételére, amely szerint minden tagállam dönthet úgy, 

hogy megvizsgálja a hozzá benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet 

még akkor is, ha a „felelős” tagállam meghatározására vonatkozó feltételek 

alapján azért nem felelős. A High Court (felsőbíróság, Írország), amely előtt 

keresetet indítottak az IPAT határozatával szemben, úgy vélte, hogy az előtte 

lévő jogvita megoldása érdekében előzetesen meg kell határozni, hogy milyen 

                                                           
278 C-661/17. sz.,  M. A., S. A. és A. Z. kontra The International Protection Appeals Tribunal, The 

Minister for Justice and Equality Attorney General, Írország ügy, ECLI:EU:C:2017:1024. 
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hatással járhat az Egyesült Királyság Unióból való kilépési eljárása a Dublini 

rendszerre nézve. Ennek érdekében több kérdést is terjesztett a Bíróság elé.  

A Bíróság először is emlékeztetett arra, hogy az Unióból való kilépésre 

irányuló szándék valamely tagállam általi, az EUSz. 50. cikk alapján történő 

bejelentése nem jár azzal a hatással, hogy felfüggeszti az uniós jog 

alkalmazását e tagállamban, következésképpen az uniós jog teljes mértékben 

hatályban marad ebben az államban az Unióból való tényleges kilépése 

időpontjáig.  

Ezt követően a Bíróság rámutatott arra, hogy a Dublin III rendeletben előírt 

mérlegelési záradék szövegéből világosan kitűnik, hogy e záradék fakultatív 

jellegű, és annak igénybe vétele nincs semmilyen különös feltételhez kötve. E 

záradék célja annak lehetővé tétele, hogy minden tagállam politikai, 

humanitárius vagy gyakorlati szempontok alapján önállóan dönthessen úgy, 

hogy megvizsgálja a nemzetközi védelem iránti kérelmet akkor is, ha az 

említett rendeletben előírt feltételek alapján azért nem felelős. E megállapítás 

összhangban áll az említett záradék céljával, amely nem más, mint megőrizni: 

a tagállamoknak a nemzetközi védelem elismerésére vonatkozó jog gyakorlása 

során meglévő kiváltságait, másrészt a Bíróság állandó ítélkezési 

gyakorlatával, amely szerint a fakultatív rendelkezések széles mérlegelési 

jogkört biztosítanak a tagállamoknak.  

A Bíróság szerint azon körülmény, hogy a Dublin III rendelet értelmében 

„felelősként” meghatározott tagállam – a jelen ügyben az Egyesült Királyság – 

az EUSz. 50. cikknek megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre 

irányuló szándékát, nem kötelezi arra a meghatározást végző tagállamot – a 

jelen ügyben Írországot –, hogy a mérlegelési záradék alkalmazásával maga 

vizsgálja meg a nemzetközi védelem iránti kérelmet.  

Ezt követően a Bíróság megvizsgálta, hogy a Dublin III rendeletet úgy kell-

e értelmezni, hogy az előírja, hogy az e rendeletben előírt feltételek alapján 

felelős tagállam meghatározását, és az e rendeletben előírt mérlegelési záradék 

gyakorlását ugyanazon nemzeti hatóság végezze. E tekintetben a Bíróság 

megállapította, hogy a Dublin III rendelet nem tartalmaz semmiféle olyan 
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rendelkezést, amely pontosítaná, hogy mely hatóság jogosult határozatot hozni 

az e rendeletben a felelős tagállam meghatározására vonatkozóan előírt 

feltételek, vagy a mérlegelési záradék alapján.  

Az említett rendelet kimondja ugyanis, hogy minden tagállam 

haladéktalanul értesíti a Bizottságot az e rendeletből eredő kötelezettségek 

teljesítéséért felelős konkrét hatóságokról és az e tekintetben bekövetkező 

változásokról. A Bíróság megállapította, hogy a tagállamok feladata 

meghatározni, hogy mely nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik a Dublin III 

rendelet alkalmazása. Hozzáteszi, hogy a tagállam szabadon bízhatja 

különböző hatóságokra az e rendeletben a felelős tagállam meghatározására 

vonatkozóan előírt feltételek alkalmazásának feladatát és az említett 

rendeletben előírt „mérlegelési záradék” alkalmazásának feladatát.  

Egyébiránt a Dublin III rendelet rendelkezései nem kötelezik az e 

rendeletben előírt feltételek alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért nem felelős tagállamot arra, hogy az említett rendelet alapján 

vegye figyelembe a gyermek mindenek felett álló érdekét, és maga vizsgálja 

meg e kérelmet. A Bíróság szerint továbbá a rendelet nem írja elő jogorvoslat 

biztosításának kötelezettségét a „mérlegelési záradék” alkalmazásának 

elmaradásáról szóló határozattal szemben, tudva, hogy e határozatot az 

átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat keretében lehet vitatni. 

Végül a Bíróság megállapította, hogy ellenkező bizonyíték hiányában a 

Dublin III rendelet vélelmet állít fel, amely szerint a gyermek mindenek felett 

álló érdekét szolgálja a helyzetének a szülőkétől elválaszthatatlanként történő 

kezelése.279 Tehát, az Unióból való kilépésre irányuló szándékát az EUSz. 50. 

cikknek megfelelően bejelentő tagállam a Dublin III rendelet értelmében 

„felelős” marad. 

Úgy vélem, hogy e tekintetben az UK tagállami jogviszonya kevésbé 

releváns szempont – ahogy ezt a C-327/18. sz., PPU. Minister for Justice and 

Equality kontra RO ügyben is láthattuk.  

                                                           
279 C-661/17. sz.,  M. A., S. A. és A. Z. kontra The International Protection Appeals Tribunal, The 

Minister for Justice and Equality Attorney General, Írország ügy, ECLI:EU:C:2017:1024, 

sajtóközlemény 5/19. 
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Jól látható, hogy a kilépés kérdése több dimenzióban is foglalkoztatja a 

jogalkalmazót, s már felmerültek az EuB eljárását szükségeltető kérdések, 

azonban – leszámítva az itt bemutatott ügyeket, egyelőre még sem a Bíróság, 

sem a Törvényszék nem adott válaszokat e kérdésekre.  

Meglátásom szerint egyre több uniós polgársághoz, valamint a jogálláshoz 

kapcsolódó jogösszesség elveszíthetőségéhez kapcsolódó ügy is várható – 

melyek már az esetlegesen megkötendő kilépési szerződés uniós polgárságra 

vonatkozó rendelkezéseit is értelmezhetik majd – amennyiben a szerződés 

uniós jogi természetű (és nem nemzetközi jogi) lesz. A szerződés jogi 

természetét illetően a későbbiekben fejtem ki álláspontom. A lényeg, hogy az 

uniós polgári jogálláshoz kapcsolódóan meglátásom szerint egyre több 

alapjogot (pl. a huzamos tartózkodási jog és a családi élet zavartalanságához 

fűződő jog kapcsolatát érintő) ügy merülhet fel. Az uniós polgárság jövőjét 

vizsgáló fejezetben erre kitérek részletesebben. 
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2. FEJEZET: A KILÉPÉSI SZERZŐDÉS JELLEGE ÉS JOGI 

TERMÉSZETE 

 

A kilépési szerződés alatt azt a jogi megállapodást érthetjük, melyben a 

kilépési eljárásban érintett tagállam (a továbbiakban: kilépő fél) és az Európai 

Unió (a továbbiakban együttesen: felek) közti eddigi jogviszony lezárásának 

kereteit rögzítik az érintettek. Tehát a felek a kilépő fél kilépésének 

hatályosulása esetére rendelkeznek, azonban vélhetően még a kilépés 

időpontját megelőzően. A kilépési szerződés egy keret jellegű 

megállapodásnak tekinthető, mivel valamennyi, a felek eddigi szerződéses 

kapcsolatában fennálló (és a kilépéssel nyitottá váló) helyzetre lehetetlen lenne 

a teljesség igényével, egy dokumentumban választ adni.  

A kilépési szerződés funkciója, hogy a kilépő fél és az EU közti jogviszony 

megszűnése rendezett keretek között történjen és ne ipso iure, pusztán a 

kilépésre nyitva álló EUSz. által biztosított – főszabály szerint két éves − idő 

elteltével. Ez utóbbi esetben a kilépő tagállam státusza „harmadik országra” 

változna pusztán az idő múlására tekintettel. Ez mind a kilépett állam, mind az 

EU vonatkozásában számos jogi problémát vet fel, hiszen hirtelen megszűnne 

az a jogi kapocs, a tagállami jogviszony, mely számos keretet és támpontot ad 

többek között a kilépő állam jogrendszerében, mindennapi működésében, 

költségvetésében, jogait és kötelezettségeit illetően.  

Ebből adódóan – ahogy fentebb már kifejtettem – létezhet olyan 

értelmezése is az EUSz. 50. cikkének, mely annak célját és rendeltetését 

vizsgálva arra a következtetésre vezet, mely nem teszi lehetővé, hogy egy 

határozatlan időre szerződés által létrejött kapcsolat rendezetlenül, szerződés 

nélkül szűnjön meg. Ezen lehetőség olyan bizonytalan jogi környezetet 

teremtene, melyet sem az EU, sem az UK nem engedhet meg a jogbiztonság 

sérelme nélkül. Így – túlzás nélkül − akár azt is mondhatnánk, hogy a 

szerződés nélküli kilépés jogszerűtlen helyzetet teremthet. Tehát, a szerződés 

nélküli kilépés gyakorlati alkalmazhatósága megkérdőjelezi a jogbiztonság 

követelményének tiszteletben tartását, ekképpen az EUSz. 50. cikk azon 
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fordulata, miszerint szerződés hiányában is bekövetkezhet a kilépés, 

álláspontom szerint nem alkalmazható. 

A kilépési szerződés kötelező vagy opcionális eljárási elemként való 

kezelése mellett jelentőséggel bírhat annak jogi természete is. A jogi természet 

alatt a dokumentum nemzetközi és vagy uniós jogi jellegét értem, melynek 

különösen a(z értelmezésre és vitarendezésre) joghatósággal bíró fórum 

kijelölése vonatkozásában van relevanciája. Tehát, korántsem egyértelmű, 

hogy a kilépő tagállam és az Európai Unió között létrejövő, a kilépés kereteit 

biztosítani hivatott szerződés tisztán uniós jogforrásnak minősül-e, vagy 

elsősorban nemzetközi joginak. Amennyiben ugyanis uniós jogforrásnak 

tekinthetjük, annyiban az Európai Bíróság lesz jogosult értelmezni annak 

rendelkezéseit. Nem egyértelmű a kérdés megítélése, tekintettel arra, hogy a 

kilépési eljárás során a kilépő tagállam, (jelen esetben az Egyesült Királyság) 

még tagállamként köti a kilépési szerződést, tehát e tekintetben uniós jogi 

aktusnak kellene minősülnie, de az kilépése esetén (esetére) hatályosul, mely 

időben már nem tagállam, hanem harmadik ország az EU tekintetében. Ez 

utóbbi szerint pedig egy tisztán nemzetközi jogi dokumentumnak tekinthető, 

mely – mint egyébként az EU és harmadik államok közti nemzetközi 

megállapodások – része lenne az uniós jogforrási rendszernek, méghozzá az 

elsődleges jogforrások sorában. Joghatását tekintve van jelentős különbség 

abban, hogy miként tekintünk – miképp fogadjuk el – a megkötendő kilépési 

szerződést.  

Mivel a kilépés esetét (ténylegesen a tagállami jogviszony megszüntetését) 

szabályozza a kilépési szerződés, álláspontom szerint szűkebb értelemben 

uniós jogi dokumentumnak kell tekinteni. Ennek indoka, hogy egy uniós 

jogviszonyt szüntet meg – épp úgy, ahogy a csatlakozási szerződés 

keletkezteti az(oka)t. A kérdés akkor válik többféle módon is értelmezhetővé, 

ha a kilépési szerződés bizonyos pontjai a felek jövőbeli kapcsolatának egyes 

elemeire is kiterjednek, melynek már nemzetközi jelleget kölcsönöz az egyik 

fél EU-n kívülisége. Tehát, tágabb értelemben nemzetközi jogi 

dokumentumként tekinthetünk a szerződésre. Összességében látható, hogy a 
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szerződés jogi megítélése nem egyszerű, álláspontom szerint leginkább vegyes 

természetű megállapodásról van szó. A vegyes természet a fentebb említett 

kettős-jellegből ered, melyben a megkötés idején még uniós jogi a 

dokumentum, míg a hatályosulása esetén már nemzetközi. Ennek oka, hogy a 

kilépést követően már harmadik országként tekinthetünk a kilépő ex-

tagállamra, annak az EU-val fennálló szerződéses viszonya már átalakuláson 

ment keresztül – az EU történetében egyedülálló módon.  

Az EU jogforrásai között ismeri el az általa kötött nemzetközi 

szerződéseket, és e tekintetben a kilépési szerződés is az uniós jog részévé 

válik függetlenül attól, hogy melyik jelleget tartjuk dominánsabbnak. A C-

6/64. sz., Costa v E.N.E.L. ügyben ismertetett ítélet óta tudjuk, hogy a 

közösségi jog (ma: uniós) autonóm jogrendszert alkot, melynek saját 

intézményrendszere van, mely intézmények hatásköreiket a tagállamok 

szuverenitásának (önkéntes) korlátozásával megvalósuló hatáskör-transzfernek 

köszönhetik. Ez a jogrendszer belülről tekinthető autonómnak, kívülről 

szemlélve egy zárt nemzetközi szervezet elkülönült, speciális nemzetközi jogi 

szabályanyagának tekinthető. Ezen szabályanyag részét képezik az elsődleges 

jogforrások, azok között pedig nemcsak az alapító szerződések, azok 

módosításai, a csatlakozási szerződések, de a szerződéseket kiegészítő 

nemzetközi szerződések, valamint az általános jogelvek is.  

Blutman László szerint „a rendezett kilépés egy nemzetközi szerződés 

megkötésével történik, melyben a felek szabályozzák a kilépéssel kapcsolatos 

kérdéseket, és eshetőlegesen a kilépő állam és az Unió jövőbeli 

kapcsolatait.”280 Blutman szerint a megállapodás tisztán nemzetközi 

szerződés, melyet az EU a UK-vel köt, olyan eljárásrend (EUMSz. 218. cikk) 

szerint, mintha harmadik állam lenne a másik szerződő fél. Blutman szerint 

van lehetőség rendezetlen kilépésre, amennyiben az „Unió és az Egyesült 

Királyság nem tud megállapodni a kilépés rendezésének egyes szabályairól. 

Ekkor a kilépési nyilatkozat közlésétől számított két év elteltével az uniós jog 

                                                           
280 BLUTMAN, László: A Brexit a nemzetközi jog látószögéből, Közjogi Szemle, 2016/3, Figyelő 

rovat, p. 18. 



159 

 

automatikusan hatályát veszti a kilépő állam tekintetében.”281 E szerint a 

kilépési nyilatkozat lényeges joghatása egyfelől a két éves időszak 

megindítása – ahogy ezt az eljárási kérdéseknél már kifejtettem – másrészt 

pedig az, hogy ez az a jogi aktus, mely lehetővé teheti akár a rendezetlen 

kilépést is. Blutman szerint „a nyilatkozat […] joghatása, […] hogy közlésétől 

számított két év elteltével megszünteti az alapító szerződések […] hatályát az 

Egyesült Királyságra és ezzel az állam tagállami státusza is megszűnik az EU-

ban”282. Álláspontom szerint a nyilatkozat megküldése önmagában nem teremt 

jogalapot a rendezetlen kilépésre, hiszen az, ahogy Blutman is fogalmaz, 

„formálisan nem érinti az UK tagállami státuszát”283. Továbbá úgy gondolom, 

hogy a szerződések hatályának megszűnése nem jelenti automatikusan, hogy 

elveszíti a tagállami státuszát a UK. Csupán azt jelenti – ahogy fentebb már 

utaltam erre – hogy a szerződésekből folyó kötelezettségek, jogok a jövőben 

már nem alkalmazhatóak az adott államra nézve. Ez azt is jelenti, hogy a 

folyamatban lévő ügyek, eljárások, támogatások, egyéb mechanizmusok 

vonatkozásában a már megkezdetteket be kell fejezni az uniós jog szerint, a 

múltra az alkalmazható. Az 50. cikk ugyanis egyáltalán nem rögzíti, hogy 

automatikusan megszűnne a tagállami jogviszony az idő múlására tekintettel – 

és egy határozatlan időre kötött tagállami jogviszonyt létesítő szerződést 

pusztán az idő múlása nem szüntethet meg meglátásom szerint. A nyilatkozat 

pedig önmagában nem bír(hat) ilyen joghatással, pláne, hogy a korábban 

kifejtetteket kiegészítve, Blutmannal egyetértve, a „nyilatkozat joghatásai 

nincsenek a másik fél, az EU részéről elfogadáshoz, tudomásul vételhez kötve” 

– még ha a szándék szó használata önmagában ezt is sugallja (sugallná) – 

tekintettel a kilépés elhatározásának egyoldalúságára.  

Úgy gondolom, hogy annak nincs túl nagy jelentősége, hogy a kilépési 

szerződést az EU által kötött nemzetközi szerződésnek, vagy az EU és egy 

tagállama közti uniós jogi jellegű dokumentumnak tekintjük, hiszen mindkét 

esetben részét képezi az uniós jogforrási rendszernek. Továbbá, mindkét 

                                                           
281 U.o., pp. 18-19. 
282 U.o., p. 20. 
283 U.o., p. 20. 
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esetben az EuB lehet jogosult a szerződés értelmezésére, hiszen más 

joghatóságát nem lenne köteles a luxemburgi intézmény elismerni. A fő 

gyakorlati különbség tehát a vegyes jellegűnek tekintett kilépési szerződés 

esetében az EuB joghatóságának elismerése vagy épp el nem ismerése terén 

keresendő. A joghatóságnak különösen a szerződés értelmezése és az esetleges 

további vitarendezési eljárások lefolytatását tekintve lehet jelentősége. 

A következőkben összegyűjtöm az uniós szerződésekre, valamint a 

nemzetközi szerződésekre vonatkozó jellemzőket, majd a kilépési szerződés 

tervezetét – függetlenül annak jelenlegi (aláírt és / vagy ratifikált) státuszától – 

meghatározott szempontok szerint összehasonlítom. E körben jelzem, hogy a 

kilépési szerződés hatályba lépése esetén relevanciával bírhatna a szerződések 

jogáról szóló 1969-es Bécsi Egyezmény lex posterior elvet lefektető 30. cikk 

3. pontja is, mely az azonos tárgyú, egymást követő szerződések 

alkalmazásával kapcsolatban vet(het) fel újabb értelmezési kérdéseket. A 30. 

cikk 3. pontja szerint „Ha a korábbi szerződésben részes valamennyi fél 

egyúttal a későbbi szerződésnek is részese, a korábbi szerződésben azonban az 

59. Cikknek megfelelően nem szűnt meg vagy alkalmazását nem függesztették 

fel, a korábbi szerződés csak abban a mértékben alkalmazandó, amilyenben 

rendelkezései összeegyeztethetők a későbbi szerződés rendelkezéseivel.” 

Értelmezésre váró kérdés ez esetben többek között a felek köre, tekintettel 

arra, hogy a csatlakozási szerződéseket a korábbi tagok kötik a csatlakozó 

állammal, míg a kilépési szerződést az Unió köti a kilépésben érintett 

állammal. Ez utóbbi esetben a kilépési szerződést minden tagállamnak meg 

kell erősítenie alkotmányos követelményeinek megfelelően, tehát a tagállamok 

részvétele végül is megjelenik ez esetben is. Kérdés továbbá, hogy a 30. cikk 

vonatkozásában felmerülő összeegyeztethetőségi kérdésben mely 

vitarendezési fórum jogosult dönteni. 

Végül, e fejezetben foglalom össze azokat a (minimum) kérdéseket is, 

melyekről feltétlenül rendelkezni szükséges bármely tagállam kilépése esetén, 

majd ezt követően kifejezetten azokat a kérdéseket, melyekben az Egyesült 

Királyság EU-ból történő kilépése esetén elengedhetetlen megállapodni. A 
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vizsgálat során kitérek az EuB 1/91. sz. véleményében foglaltakra, tekintettel 

az EuB és az EFTA bíróság eltérő, mégis kompatibilisnek tekinthető 

mechanizmusaira. 

2.1. A kilépési szerződés jogi természete 

 

A szerződés jogi természetének fentieken túlmenő vizsgálata kapcsán 

célszerűnek tartom az EuB 1/91.284 számú véleményét elemezni, mely rögzíti, 

hogy uniós jog szerint mi tekinthető nemzetközi szerződésnek és hogyan kell 

azokat értelmezni. A Bíróság 1991. december 14-én kiadott, 1/91. sz. 

véleménye az Európai Gazdasági Térségnek (a továbbiakban: EGT) a 

Közösség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás285 (a továbbiakban: 

EFTA) tagjai közötti létrehozásával kapcsolatban rögzíti az EuB álláspontját. 

A véleményben foglaltak szerint a nemzetközi szerződéseket nemcsak a 

szöveg megfogalmazása alapján, hanem a célkitűzések fényében kell 

értelmezni. Ebből következik, hogy a nemzetközi szerződéseknek a közösségi 

normákhoz hasonló vagy azokkal azonos megszövegezése még nem feltétlen 

jelent azonos tartalmat is. Az EFTA megállapodás megkötésével és 

alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben az EGT bírósága hatáskörrel 

rendelkezik, így felkérhető többek között a „Szerződő Felek” kifejezés 

értelmezésére. Ami a Közösséget illeti, ez a kifejezés utal egyrészt a 

Közösségre és a tagállamokra, másrészt a Közösségre vagy a tagállamokra. 

Következésképpen e bíróságnak meg kell határoznia a Közösség és a 

tagállamok hatáskörét a megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozó 

ügyekben. Ez pedig lehetővé tenné, hogy az EGT bíróság vizsgálja s Közösség 

és a tagállamok egymással fennálló hatásköri kérdéseit, melyeket a 

Szerződések rendeznek, s melyek értelmezésének kizárólagos letéteményese 

az Európai Bíróság. Tehát, az EuB 1/91. sz. véleménye szerint az EGT 

                                                           
284 A Bíróság 1/91. sz. véleménye (1991. december 14.) „Megállapodás-tervezet az Európai Gazdasági 

Térség létrehozásáról egyrészről a Közösség, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

tagjai között” [1991] EBHT I-6079. 
285 Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA), mely 1960.  január 4-én aláírt stockholmi 

egyezményen alapuló szabadkereskedelmi övezet. Jelenleg 4 tagja van: Svájc, Lichtenstein, Izland és 

Norvégia. 
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bíróságnak olyan hatáskört biztosít az EFTA megállapodás, mely nem 

egyeztethető össze a közösségi joggal a megállapodásban szereplő formában. 

Az EFTA megállapodás tartalmazza, hogy a tagállamok nem terjeszthetnek 

elő közösségi szerződések értelmezésére vonatkozó eljárásokat, így az EGT-

bíróság részére a fenti hatáskör biztosítása ellentmond az EFTA megállapodás 

tartalmának is. Továbbá, az EFTA megállapodás a közösségi jogrend részét 

képezi, mint a Közösség által kötött nemzetközi szerződés, ekképpen pedig az 

EuB lenne jogosult annak értelmezésére és nem más, jelen esetben az EFTA 

által létrehozott bírósági szervezet. Ez pedig nem biztosítja a közösségi 

jogszabályok homogenitását, ekképpen az EFTA-megállapodás tartalmilag 

nem egyeztethető össze a közösségi joggal az EuB szerint. Látható, hogy az 

Európai Bíróság óvja hatásköreit más bíróságok uniós jogi kérdésekre 

vonatkozó joghatóságának elutasításával, ügyelve az uniós jog homogén 

értelmezésének biztosítására. (Hasonló tendenciákat figyelhettünk és 

figyelhettünk meg az EJEE-hez való csatlakozás kapcsán kiadott vélemény 

esetén is.) 

De miért van ennek jelentősége a Brexit esetén? Amennyiben nemzetközi 

jogi jellegűnek bizonyul a kilépő tagállam és az EU közt kötendő kilépési 

megállapodás, annak egyik következménye, hogy az EU szempontjából az az 

uniós jog részét fogja képezni, míg a kilépett tagállam számára egy 

nemzetközi megállapodás lesz. Ekképpen, vélhetően, a kilépett tagállam nem 

ismerné el az EuB joghatóságát a vitás vagy bizonyos értelmezési 

kérdésekben. Amennyiben viszont uniós jogi dokumentumnak tekintjük 

mindkét szerződő fél szempontjából a kilépési szerződést, akkor az a kilépett, 

kilépést követően harmadik országnak tekinthető állam vonatkozásában vethet 

fel gyakorlati kérdéseket.  

Az EuB joghatóságának rögzítése sarkalatosnak tekinthető. Ahogy az 1/91. 

sz. EuB véleményből is következtetni lehet, az Európai Bíróság nem ismeri el 

az uniós jog értelmezését illetően más bíróság vagy testület joghatóságát. 
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Tehát, amennyiben ismét felmerülne a szakirodalomban286 is megtalálható, 

elsőként a volt német külügyminiszter, Sigmar Gabriel287 által javasolt288 

elképzelés, – amit egyébként az UK brexiterjei is támogattak – miszerint az 

uniós polgársághoz kapcsolódó kérdések vonatkozásában a kilépési szerződést 

értelmezhetné egy EU-UK által kijelölt közös bíróság, akkor az említett 

javaslat valószínűleg elutasításra kerülne, legvégső soron az EuB által 

kiadandó vélemény formájában. A javaslat szerint egyébként csak a fenti 

kérdések értelmezésére jönne létre a testület, akár állandó, akár ad hoc 

jelleggel. Az elképzelések egy olyan fórumot nevesítenek, mely egy uniós és 

brit bírókból álló testületként működne. Ebben az esetben vélhetően a brit 

bírók egyenlő arányban vennének részt a többi uniós tagállami testületbe 

delegált bíróval a döntéshozatalban, mely már a brit pozíciót erősíthetné – 

legalábbis elméletben. Az EuB elnöke, Koen Lenaerts is észrevételezte289 a 

javaslatot az egyik televíziós interjújában, melyben kijelentette, hogy az 

„Egyesült Királyság és az EU többi része” közötti viták megoldására „nem 

szükséges ismét feltalálni a spanyol viaszt”290, hiszen van már jól funkcionáló 

mechanizmus, az EFTA-bíróság. Ez azonban azt feltételezné, hogy az 

Egyesült Királyság hajlandó lenne újra csatlakozni az EFTA-hoz és az EGT-

megállapodáshoz a Brexitet követően, mely szándék – ahogy maga a kilépés 

vagy a kilépési szerződés aláírása – bizonytalannak291 mondható. Ezért, 

álláspontom szerint, az EuB joghatóságának kilépést követően felmerülő vitás 

kérdések rendezésére való el nem ismerése felveti egy alternatív, akár ad hoc 

                                                           
286 Lásd: GARNER, Oliver: A joint eu-uk court for citizens’ rights: a viable option after and beyond 

brexit?, European Law Blog, 2017. aug. 3., elérhető: https://europeanlawblog.eu/2017/08/03/a-joint-

eu-uk-court-for-citizens-rights-a-viable-option-after-and-beyond-brexit/ (letöltve: 2019.04.22.) 
287 Sigmar Gabriel 2013 és 2018 közütt német alkancellár és 2017-től 2018-ig pedig 

Németország külügyminisztere volt. 
288 WELT: Gabriel hofft auf "weichen Brexit", 

https://www.welt.de/newsticker/news1/article165654331/Gabriel-hofft-auf-weichen-Brexit.html 

(letöltve: 2019. 04.30.) 
289 Lásd a Koen Lenaertsel készült videó interjút, mely elérhető: https://www.vrt.be/vrtnws/en/ 

(letöltve: 2018.12.06.) 
290 Az ő kifejezését használva: „a kereket nem szükséges újra feltalálni”. 
291 Bizonytalan helyzet alatt azt értem, hogy 2019. május 1-jén a kézirat lezárásakor az sem 

egyértelmű, hogy bekövetkezik-e a kilépés, vagy a kilépési nyilatkozat visszavonása iránti 

intézkedések várhatóak. Amennyiben bekövetkezik a kilépés, akkor azt milyen formában tervezik a 

britek. A bizonytalanság onnan ered, hogy jelenlegi következtetéseim szerint maguk sem tudják, 

hogy mit szeretnének.   

https://europeanlawblog.eu/2017/08/03/a-joint-eu-uk-court-for-citizens-rights-a-viable-option-after-and-beyond-brexit/
https://europeanlawblog.eu/2017/08/03/a-joint-eu-uk-court-for-citizens-rights-a-viable-option-after-and-beyond-brexit/
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://www.welt.de/newsticker/news1/article165654331/Gabriel-hofft-auf-weichen-Brexit.html
https://www.vrt.be/vrtnws/en/
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jelleggel működő testület felállítását – mely brit-EU bírókból állna. Politikai 

szempontból jelenleg is ez tűnik a legéletképesebb megoldásnak, különösen 

kilépési szerződés hiányában történő távozás esetén, más kérdés, hogy az EuB 

féltve őrizve vagy őrizve és féltve hatásköreit kétségkívül egy ilyen jellegű 

megállapodás-tervezethez nagy valószínűséggel és elvárhatóan véleményt 

fűzhet. Egy ilyen megoldás uniós joggal való összeegyeztethetősége 

megkérdőjelezhető lehet. Sigmar Gabriel az UK-EU közös bírói testületre 

vonatkozó javaslatát egyébként azzal a feltétellel hangsúlyozta, hogy a testület 

követi az EuB ítélkezési gyakorlatát. Ez álláspontja szerint biztosíthatná az 

autonómia-doktrínát, tehát az uniós jog autonóm és koherens értelmezésének 

követelményét, melyről az EuB gondoskodik. Azonban, ahogy már korábban 

jeleztem, ez az autonómia-doktrína leginkább a 2/13. sz. EuB véleményben 

található meg, amelyben az EuB megállapította, hogy az EJEE-hez való 

csatlakozás tervezete összeegyeztethetetlen az uniós joggal. A Bíróság úgy 

ítélte meg, hogy a megállapodás olyan jellemzői, amelyek lehetővé tették az 

EJEB-hez való fordulást az EJEE tagállamok vagy az uniós intézmények általi 

esetleges megsértése esetében, csökkentené a Bíróság joghatóságát, hogy 

teljesíteni tudja a következetes értelmezés biztosítását. A különbség az, hogy 

az EU-UK testület tagjainak kiválasztásában részt vennének a felek, míg az 

EJEB-nek vannak olyan bírói, akik nem EU tagállamból származnak. Ebből 

adódóan, a bizonytalanság kisebb lenne a testület összeállításánál, mely 

jelentősen csökkentené az uniós jog autonóm értelmezésének veszélyét is. 

Viszont, az EuB az 1/91. sz. véleményében rögzítette, hogy még a teljes 

szövegbeli egyezés sem biztosítja, hogy két testület ugyanarra az értelmezésre 

jusson. Álláspontom szerint két – akár azonos tagokból álló – testület is juthat 

eltérő következtetésre hasonló ügyekben, így a koherens értelmezést leginkább 

az szolgálná, ha az UK úgy döntene, inkább visszavonja kilépésre vonatkozó 

nyilatkozatát és maradna minden a jelenlegi, többnyire jól működő keretek 

között. Eltérő esetben (ha mindenképp kilép a UK), akkor pedig az szolgálná a 

koherens értelmezést, ha az EuB joghatóságát elismernék a felek a kilépési 

szerződés értelmezésére. 
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Az EuB 1/92. sz. véleményében292 megállapította, hogy az EFTA-bíróságra 

vonatkozó módosított javaslat nem ellentétes az uniós jog autonómiájával. 

Ennek az az oka, hogy az EGT-megállapodás új változata új eljárást vezetett 

be a megállapodás homogén értelmezésének megőrzésére. Beiktattak ugyanis 

a megállapodásba egy bizottságot (EFTA Joint Committee), amely ellenőrzi a 

Bíróság ítélkezési gyakorlatának alakulását, és egy olyan mechanizmust 

folytat le, amely az előzetes döntéshozatali eljáráshoz hasonlítható. Továbbá, a 

107. cikk és a 34. jegyzőkönyv módosította a megállapodást, hogy az EFTA-

államok felhatalmazást kapjanak arra, hogy a nemzeti bíróságoktól kérjék az 

EuB előtti eljárás lefolytatását. Ez lehetővé tette a nemzeti bíróságok számára 

is, hogy részt vehessenek a folyamatban. A jelen ügyben döntő fontosságú, 

hogy a Bíróság kiemelte a III fejezet 13. pontjában foglalt különbséget, mely 

szerint „az EFTA-bíróság hatásköre csak az EFTA keretein belül lesz, és nincs 

személyes vagy funkcionális kapcsolata a Bírósággal”. Ebből következik, 

hogy az EuB csak olyan fórum joghatóságát ismerheti el, mely semmiképp 

sem érinti saját hatásköreit. Az EuB szem előtt tartja tehát az uniós jog 

koherens értelmezésének elvét, melybe egy új intézmény joghatóságának 

elismerése még teoretikusan sem férhetne bele, hiszen nem szolgálhatná az 

egységes és következetes értelmezés követelményét. Ahogy Laurens 

Ankersmit293 fogalmaz, „Az EuB következetesen elutasítja olyan bíróságok 

felállítását, melyek az egyének uniós jogi tárgyú kérelmei elbírálását 

hivatottak elvégezni, tekintettel arra, hogy az előzetes döntéshozatali eljárás 

központi funkciója, hogy biztosítsa az uniós jog egységes és következetes 

értelmezését és alkalmazását.”294 

A dokumentum jogi természetének meghatározásakor az elhatárolási 

szempont a szerződés megkötésének ideje. Amennyiben a szerződést egy 
                                                           
292 A Bíróság 1/92. sz. véleménye (1992. április 10.), elérhető: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d7ac70c9-bcb5-489b-8dcf-

5407e5de44e9.0002.03/DOC_1&format=PDF, III. fejezet, 13 pont. 
293 ANKERSMIT, D. Laurens: The Compatibility of Investment Arbitration in EU Trade Agreements 

with the EU Judicial System. Journal for European Environmental & Planning Law, 2016, Vol. 

13(1), p. 50.  
294 Igaz, hogy Arkensmit a befektetői-államok közötti vitarendezés (investor-state dispute settlement) 

kapcsán fogalmazta meg ezen álláspontját, meglátásom szerint azonban alkalmazandó jelen esetre is 

ez a kijelentés. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d7ac70c9-bcb5-489b-8dcf-5407e5de44e9.0002.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d7ac70c9-bcb5-489b-8dcf-5407e5de44e9.0002.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d7ac70c9-bcb5-489b-8dcf-5407e5de44e9.0002.03/DOC_1&format=PDF
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uniós tagállam és az EU köti, akkor uniós jogi természetű a dokumentum, míg 

amennyiben egy már harmadik országgá vált, kilépett állam köti (kötné) az 

EU-val, akkor nemzetközi jogi dokumentumról beszélhetnénk. Álláspontom 

szerint a kilépési szerződés ezért uniós jogi dokumentum, amennyiben az 

Egyesült Királyság és az EU még az előtt megköti, mielőtt a kilépésre nyitva 

álló határidő ismételt meghosszabbítása nélkül a kilépésre ipso iure sor 

kerülne. Fontos joghatása az uniós jogi jelleg esetleges rögzítésének, hogy 

ennélfogva a kilépési szerződés ugyanúgy, mint a csatlakozási295 szerződések, 

az elsődleges uniós jogforrások közé tartoznak. 

 

2.2. Kilépési megállapodás minimális tartalma valamely tagállam kilépése 

esetén 

 

Bármely tagállam kilépése esetén rendezni kell az adott, kilépési eljárásban 

érintett tagállam tagállami jogviszonya és az EU közt, a tagállami státuszból 

eredően fennálló, különféle (finanszírozási, beruházási, költségvetési, 

támogatási, tulajdont érintő, stb.) pénzügyi, kérdéseket. Talán ez az a kérdés, 

amit viszonylag objektíven lehet kezelni, ebből adódóan pedig hamar le lehet 

zárni a kilépési megállapodás ezen pontját.  

Az előző témakörhöz hasonlatosan szükséges és indokolt a kilépő állam 

uniós tagállami státuszából ipso iure eredő, uniós polgárság jogi sorsát 

rendezni szerződéses keretek között. Ez a tagállam szempontjából nemzeti 

érdek, hiszen saját állampolgárai jogi sorsát, státuszát illetően 

jogfolytonosságot szükséges biztosítania. Másrészt érdeke az EU-nak is mind 

a kilépő állam állampolgárai vonatkozásában, akik ipso iure uniós 

polgárságukban jogvesztettekké válnak, mind pedig az integrációban maradó 

tagállamok kilépésben érintett államban tartózkodásra jogosult polgárait 

illetően. Álláspontom szerint ezen alfejezetben felsorolt valamennyi témakör 

                                                           
295 A csatlakozási szerződések, melyek az új tagállamok felvételét szabályozzák (kifejezett 

rendelkezés hiánya esetén is) az alapító szerződések részeiként kezelendők. Lásd: 44/84. sz., Derrick 

Guy Edmund Hurd v Kenneth Jones (Her Majesty’s Inspector of Taxes), [1986] EBHT 0029, 22. 

pont). 
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közül az uniós polgársághoz kapcsolódó jogösszesség további biztosítása a 

legfontosabb. Ennek fenntartása egy olyan fundamentális érték közvetítését 

jelenti, mely mind a kilépő állam, mind az EU hosszútávú érdeke, épp ezért 

nem kerülhető meg. Sőt, úgy gondolom, hogy a kilépési szerződés kötelező 

elemként történő kezelése indokolt és alátámasztott az uniós polgárság jogi 

helyzetének mögöttes értékkénti kimondásával. Ugyanis, ha egyetérthetünk 

abban, hogy az uniós polgárság helyzetét biztosítani kell egy szerződéses 

keretben akár egy állam kilépése esetén is, akkor elfogadjuk, hogy egy – 

legalább az uniós polgárságra vonatkozó – kilépési megállapodásra kötelezően 

szükség van. És amíg ezt illetően nem jutnak döntéshozatalra a felek, addig a 

kilépés nem hatályosul, maximum a szerződések többé nem alkalmazandók. 

A harmadik kulcsfontosságú témakör, amit egy kilépési szerződésnek 

tartalmaznia kell(ene) az a kilépő állam és az EU közti határkérdések 

rögzítése. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a Schengeni övezetből 

és a vámunióból is kilép az adott tagállam.  

Külön említeném azt az esetkört, amikor egy eurozónához tartozó tagállam 

döntene a kilépéséről alkotmányos követelményeinek megfelelően. Ebben az 

esetben ugyanis kötelezően rendezni kellene az euró kivezetésének menetét, a 

nemzeti valuta – mint a szuverenitás szerves része – visszavezetését az adott 

tagállamban. Továbbá az Európai Központi Bankok Rendszerének jogi 

helyzetét, a szervezetrendszer összetételét, személyes és intézményi 

kérdéseket, eljárások jövőbeli mikéntjét, valamint GMU296 további fontos 

elemeit. Egy eurozónához tartozó tagállam esetén ez is olyan fundamentális – 

tagállami szuverenitáshoz kapcsolódó – érdek, mely kötelezővé tenné a 

szerződés megkötését – vagy esetleg a kilépési nyilatkozat visszavonását 

amennyiben nem sikerül megegyezni a kérdésről. 
                                                           
296 A GMU kapcsán lásd még többek között: ANGYAL Zoltán: A Gazdasági és Monetáris Unió: 

álomból valóság pp. 1-8., In: Stipta, István (szerk.) Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2001. 

november 6. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Innovációs és 

Technológia Transzfer Centrum, (2002) és ANGYAL Zoltán: A közös monetáris politika szervezeti 

háttere a Gazdasági és Monetáris Unióban, Külgazdaság, 7-8. pp. 110-114., (2001), valamint 

ANGYAL Zoltán: Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének 

intézményi és jogi vonatkozású kérdései, Budapest, Magyarország: Miniszterelnöki Hivatal (MEH) 

(2005), 160 p. 
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Bármely tagállam kilépésének elhatározása esetére fontosnak tartanám az 

EuB joghatósági kérdéseinek rendezését, különös tekintettel a folyamatban 

lévő ügyekre. Ez egy olyan pont, ahol nem biztos, hogy mindkét fél számára 

valóban elfogadható megoldás születhet, hiszen egy – kilépést követően már 

tulajdonképpen nemzetközinek tekinthető – bíróság joghatóságának elismerése 

és az ítéletében foglaltak végrehajtása, alkalmazása, elfogadása érintheti a 

tagállami szuverenitás bizonyos szegmenseit. Viszont a még tagállami időszak 

alatt beérkezett kérelmeket az EuB-nek valahogyan érdemben is el kellene 

bírálnia – feltéve, hogy az megfelel a meritum követelményeinek. 

Ezeken túlmenően, a kilépést követően kezdődő átmeneti időszak 

kereteinek meghatározása lehet szignifikáns a kilépő és az EU 

jogviszonyában. A következőkben a brit kilépés esetére készített kilépési 

szerződés felépítését, tartalmi elemeit és egyes pontjait vizsgálom. 

2.3. Kilépési megállapodás minimális tartalma az Egyesült Királyság 

kilépése esetén 

 

Nyilvánvaló, hogy több évtizedes tagállami jogviszonyt nem lehet meg nem 

történtté tenni, az uniós jogi jogviszony megszüntetésekor nem tudjuk az in 

integrum restitutio elvét alkalmazni. Egyértelmű, hogy sérülnek, sérülhetnek 

érdekek, értékek és jogok a Brexit hatályosulásakor. Mind az Unió, mind az 

Egyesült Királyság ezt felismerve már a kilépési tárgyalások során nevesített 

három témakört, melyről a brit kilépés esetén mindenképp rendelkezni kell.  

 

Ezek a következők297 voltak:  

− a Brexit pénzügyi kérdései;  

− az uniós polgárok további jogai mind az UK-ben élő EU27 

vonatkozásában, mind az EU27-ben élő britek vonatkozásában; 

− határkérdések: egyrészt az ír-észak-ír vonalon, különös tekintettel a 

később említendő Nagypénteki Megállapodásra (Good Friday 

                                                           
297 A Tanács 2017. április 29-i iránymutatásai elsősorban politikai alapokon kerültek kijelölésre, nem 

elsősorban jogi szempontok domináltak.  
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Agreement)298, másrészt tekintettel az ún. szuverén bázistérségekre 

(SBA) Cipruson, és Gibraltár speciális helyzetére. 

 

Mivel az első szakasz vonatkozásában felmerült három témakörben elérték a 

megkívánt előrehaladást a felek, ezért a tárgyalások a második szakaszba 

léphettek az iránymutatások szerint. 

Így a fentieket kiegészítették az alábbi témakörökkel a tárgyalások második 

szakaszában:  

− közös (részben értelmező, részben keretet adó) rendelkezések; 

− Az alábbi kérdésekben a folyamatban lévő eljárások megszüntetése:  

o A forgalomba hozott áruk (vámkezelése);  

o a szellemi tulajdonjogok védelme;  

o folyamatban lévő rendőrségi és igazságügyi együttműködés; 

o büntető ügyekben folyamatban lévő igazságügyi együttműködés; 

o polgári és kereskedelmi ügyekben az átmenet előtt cserélt adatok és 

információk;  

o folyamatban lévő közbeszerzések;  

o Euratom;  

o igazságügyi és igazgatási az uniós intézmények, ügynökségek és 

szervek működése. 

− az átmeneti időszak jellemzői, meghosszabbítási lehetőségei; 

− vitarendezési mechanizmus az átmeneti időszakra; 

− a jövőbeli együttműködésre vonatkozó tárgyalások alapvelvei. 

 

                                                           
298 A Good Friday Agreement (GFA) vagy Belfast Agreement (Nagypénteki megállapodás) 1998. 

április 10-én  került elfogadásra véget vetve a hosszú éveken át tartó nagy-britanniai 

terrortámadásoknak. Az egyezmény két nemzetközi egyezményt tartalmaz, az egyik a brit és az ír 

kormányzat, valamint az írországi pártok között jött létre, a másik pedig az Egyesült Királyság és 

Írország között. A GFA többek között az államok közti határ-kérdéseket is rendezte, melyek a 

belpolitikai béke fenntartása miatt kiemelten fontosak. Így most, az Egyesült Királyság EU-ból 

történő kilépésekor a GFA előtti helyzet megelőzése érdekében ismételten előtérbe került a határok 

felállításának kérdése, mely további, biztonságot érintő kérdéseket vethet fel. 
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Az első – pénzügyi jellegű – témakörben az EU és az UK között viszonylag 

egyértelműek a megállapodás-tervezetben299 foglaltak, és ezen kérdéseket 

viszonylag kevés vita övezte. Mindkét fél egyetértett ugyanis abban, hogy a 

briteknek megalapozott a fizetési kötelezettsége távozásuk esetén. 

Minden politikai kérdést megelőzően álláspontom szerint a legfontosabb az 

uniós polgárok jogi érdekeinek biztosítása. Ennek oka, hogy több millió uniós 

polgár él az Egyesült Királyságban, és több millió brit polgár az Unió más 

területein, az emberek nyugodt és kiszámítható életkörülményei, a zavartalan 

élethez való joguk pedig minden más kérdés előtt kell, hogy legyenek. Fontos 

tényező lehet továbbá valamennyi tagállam számára, hogy a kilépést követő 

bizonytalan helyzetek emberi jogok (pl. a zavartalan családi élethez való jog) 

és emberi jogokkal összefüggésben álló más – többek között szociális − jogok 

(pl. tartózkodási jogok, munkavállaláshoz és munkavégzéshez kapcsolódó 

jogok) sérelméhez is vezethetnek. Ez pedig hosszú távon a strasbourgi 

székhelyű EJEB esetszámát növelheti – mely nyilvánvalóan egyik tagállamnak 

sem érdeke – és mely akár ismét felszínre hozhatná az EJEB és az EuB közti 

hatásköri kérdéseket.  

A határkérdések rendezését illetően sem jutottak a felek megnyugtatóan 

megállapodásra, hiszen a gyakorlatban igazából egyik javaslat sem tekinthető 

életképesnek. Felmerült az ír-észak ír határ felállítása, azonban ez gyakorlati 

szempontból nem tűnik járható útnak. Az ír-észak ír határkérdés függetlenül a 

már említett Nagypénteki Megállapodás tartalmától, kényes kérdés, mert egy 

kb. 500 km-es szakaszt jelent, melyet mintegy 200 közúti szakasz szel át. 

Ezeket emberek tömege használja napi szinten, hiszen írek százezrei 

dolgoznak észak-írországban és fordítva. Több mint izgalmas lenne a 

mindennapi munkába járást határátlépéssel bonyolítani oda és vissza is. 

Viszont az UK vámunióból is történő kilépése esetén – mivel Írország 

tagállam marad továbbra is – szükséges lenne a határellenőrzés visszaállítása 

                                                           
299 European Commission: Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy 

Community, 19 March 2018, TF50 (2018) 35 – Commission to EU27, elérhető: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf
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az országok között. Ennek elkerülésére dolgozták ki az ún. backstop-tervet, 

mely egy kötelező jellegű megállapodás a tekintetben, hogy ne legyen határ az 

Ír Köztársaság és Észak-Írország között, még akkor sem, ha szerződés nélkül 

történik meg a kilépés.300   

A következőkben a kilépést követően felmerülő egyes jogi kérdések közül 

az általam leglényegesebbnek tartottakat vizsgálom, különös tekintettel az 

uniós polgárság jövőjére (a jogintézmény esetleges, szerintem időszerű 

reformjára); a kilépést követő átmeneti időszak jogi jellegére, valamint a 

jövőbeli együttműködés alternatív formáira. Az itt nevesített kérdések közül 

legnagyobb hangsúlyt az uniós polgárság részletes tárgyalására helyeztem – 

különösen a kilépésben érintett tartózkodási és szabad mozgáshoz fűződő 

jogokra – míg a kereskedelmi együttműködés lehetséges formájához 

kapcsolódóan, a szociális és munkaerő-piaci kérdések vonatkozásában, vagy 

épp az uniós költségvetési politikai jövőbeli irányaival keveset, vagy 

egyáltalán nem foglalkoztam. Ennek indoka abban keresendő, hogy ez utóbbi 

kérdéskörök vizsgálata nehezen fosztható meg aktuálpolitikai tényezőktől, 

törekvésektől, hatásoktól. Természetesen, az uniós polgárság jövőjéhez 

kapcsolódó diskurzusban is helyet kapnak (hol alappal, hol a nélkül) politikai 

törekvések is, azonban az intézmény jogi alapokon történő vizsgálata sokkal 

letisztultabban elvégezhető szerintem, mint a többi nevesített esetben. Ezen 

túl, az uniós polgárságot (tágabb értelemben a személyeket) érintheti 

legdrasztikusabban a kilépés – különösen amennyiben rendezetlen formában 

kerül erre sor. Nyilvánvaló, hogy az uniós polgárokat megillető jogösszesség 

elemei közül a szabad mozgás és tartózkodás jogának elvesztése érintené 

(érinthetné) legérzékenyebben az érintetteket, méghozzá tömegesen. Az itt 

felsorakoztatott racionális indokok mellett az uniós polgárság (kiemelt 

                                                           
300 A rendezetlen kilépéshez és a vámunióból való kilépéshez kapcsolódóan felmerült számos 

gyakorlati kérdés, melyek a gazdaság szereplőit érinthetik hátrányosan. Ezekről lásd (és halld) többek 

között nemzetközi ügyekkel foglalkozó ügyvéd és jogtanácsos szakemberek véleményét: A KGC 

Partners jogi szakértői, Ila-Horváth Eszter és Kamocsay-Berta Eszter a Trend FM Monitor Délután c. 

rovatában elhangzott mini interjúját: https://www.kcgpartners.com/wp-

content/uploads/2019/05/Trend-FM-Reggeli-Monitor_2019.m%C3%A1jus-7.mp3 (letöltve: 

2019.08.10.) és a Piac&Profit oldalon közzétett Üzlet a Brexit után? c. írást, mely elérhető: 

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/uzlet-a-brexit-utan/ (letöltve: 2019.08.10.) 

https://www.kcgpartners.com/wp-content/uploads/2019/05/Trend-FM-Reggeli-Monitor_2019.m%C3%A1jus-7.mp3
https://www.kcgpartners.com/wp-content/uploads/2019/05/Trend-FM-Reggeli-Monitor_2019.m%C3%A1jus-7.mp3
https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/uzlet-a-brexit-utan/
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terjedelemben való) vizsgálatát személyes szimpátiám is megalapozta. 

Tagadhatatlan, hogy a belső piaci szabadságok közül a személyek szabad 

mozgása, és különösen az uniós polgárokat megillető jogosultságok állnak 

hozzám legközelebb, ezért talán kicsit hosszabb fejezetet szenteltem a témakör 

vizsgálatának.   
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III. RÉSZ: A TAGÁLLAMI KILÉPÉST KÖVETŐEN 

FELMERÜLŐ FŐBB JOGI KÉRDÉSEK 

 

A dolgozat harmadik, és egyben záró részében a kilépést követő, tehát a poszt-

(Br)exit közjogi kérdések egy részét vizsgálom. Meglátásom szerint az egyik 

legfontosabb kérdés a kilépés időpontjától a jövőbeni kapcsolat kezdetéig 

fennálló, ún. átmeneti időszak jogi természete, jellege, jellemzői. Mely 

kötelezettségek terhelik a kilépett tagállamot, és melyek az EU-t? Milyen 

jogosultságok illetik meg őket az átmeneti időszakban? Meddig tarthat ez az 

időszak? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a vizsgálódásaim során.  

A jövőbeni kapcsolatok alternatívái c. alfejezetben a teljesség igénye 

nélkül mutatok be néhány együttműködésre vonatkozó – már más államokkal 

működő formát – melyek mindegyike kompromisszumokkal ugyan, de 

alkalmazható lehetne a kilépő Egyesült Királyság301 esetére. Természetesen, 

bármely alternatíva választása politikai szándék kérdése csupán, azt azonban 

érdemes megvizsgálni, hogy mely megoldás lenne, lehetne a meglévők közül a 

brit-uniós jövőképbe illeszthető, tehát a leginkább alkalmazható a felek 

helyzetére. 

Ebben a részben, önálló fejezetben került bemutatásra az uniós polgárság, 

mint jogintézmény reformjának lehetősége is. Szerintem a legfontosabb – és 

amely miatt a kilépési szerződés álláspontom szerint elkerülhetetlen – az uniós 

polgárok és a brit állampolgárok jogi helyzetének megnyugtató rendezése. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem a brit-EU kilépési megállapodás 

vonatkozó részének bemutatása volt a célom, hiszen egyrészt jelenleg302 még 

bizonytalan, hogy azt elfogadja-e a brit parlament, másrészt az értekezés célja 

– ahogy a bevezetőben kifejtettem – nem az aktuálpolitikai események és rész 

megállapodások, alkuk bemutatása, hanem sokkal inkább az esetleges 

intézményi reformok lehetőségének felvázolása, melyek bármely tagállam 

                                                           
301 Az UK többször biztosított átmeneti időszakokat az eljárás során magának, melyeket 

következetesen tartott is. 
302 Jelenleg alatt 2019. szeptember 15-ét, a kézirat lezárásának dátumát értem. 
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kilépése esetén hangsúlyosak lennének, lehetnének. Arra kívánok rámutatni, 

hogy több évtizedes tagállami jogviszonyt nem lehet meg nem történtté tenni, 

uniós polgárokat tömegesen elzárni ezen jogösszességüktől, és mindez mit 

jelent a tagállamok és az EU számára az intézmények fejlesztését illetően. Az 

uniós polgárság, mint jogintézmény reformját illetően akkor is szükségesnek 

tartom a lentebb bemutatott differenciálást és harmonizációs folyamatokat, 

amennyiben megnyugtatóan sor kerülne a Brexit esetében a megállapodás 

aláírására, ratifikációjára és hatályba lépésére és így az EU27-ben élő britek és 

az UK-ben jogszerűen tartózkodó EU27 polgárok helyzetének rendezésére. Az 

említett tervezet szerint az EuB az átmeneti időszakot követő nyolc év során 

még kaphatna az uniós polgárok jogállásával kapcsolatos kérdéseket a brit 

bíróságoktól, azonban ez nem tűnik elégséges időnek. Gondoljunk csak bele, 

mi lesz azokkal az ügyekkel, melyek (pl. a belső piaci alapszabadságok 

vonatkozásában) már jóval – akár egy évtizeddel – a kilépés előtt kezdődtek a 

brit hatóságok vagy bíróságok előtt magánszemélyek és / vagy jogi személyek 

között, és amely potenciális brit bírósági eljárásban az uniós jog értelmezése 

válhat szükségessé. Természetesen, ez inkább brit belső jogi kérdésnek tűnik, 

de értelmezheti-e a brit bíróság a kilépés előtti uniós jogot anélkül, hogy 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztene elő az EuB-nál, tudva, hogy 

esetleg az adott témában később az EuB-t más tagállami bíróság is 

megkeresheti. Ezen eljárás során pedig elképzelhető, hogy az EuB más 

következtetésre jutna, mint a brit bíróság, amelyet a kilépés megfoszt előzetes 

döntéshozatal iránti kérelemhez fűződő jogától és mentesít erre vonatkozó 

kötelezettsége alól. 

Ezek tehát azok a mondhatni különös részi kérdések, melyekről 

célszerűnek tartottam a disszertáció keretei között szólni. Más kérdés, hogy 

számtalan további speciális téma van, melyekről – terjedelmi korlátok 

hiányában – értekezni lehet (kellene). Így különösen: a környezetvédelmi 

politika egyes aspektusai, a közös kül- és biztonságpolitika, 

közlekedéspolitika, digitális egységes piac, adatvédelem, halászat, bírósági 

együttműködés és a határozatok kölcsönös elismerése, stb. 
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1. FEJEZET: AZ ÁTMENETI IDŐSZAK JELLEGE, JELLEMZŐI 

 

Érthetetlenül kevés szakirodalmi hivatkozást303 és a politikai diskurzusban is 

fellelhető információt találtam az átmeneti időszakkal, annak jogi 

természetével, jellemzőivel kapcsolatosan, annak ellenére, hogy bármely 

tagállam kilépése esetén egyértelműen kell, hogy legyen valamiféle átmeneti 

időszak.  

Átmeneti időszaknak nevezhetjük a kilépés időpontjától (szűkebb 

értelemben véve a kilépési szerződés hatályba lépésétől) a kilépett állam és az 

EU közti új együttműködési forma hatályba lépéséig terjedő, a kilépési 

szerződésben vagy más dokumentumban a felek által kölcsönös egyetértésben 

határozott és kitűzött időt. 

Abban az esetben nem beszélhetnénk átmeneti időszakról, amennyiben a 

kilépési szerződésben rögzítésre kerülne a kilépett állam és az EU új 

együttműködési formája és az a kilépéssel automatikusan hatályosulna is. 

Azonban, tekintettel arra, hogy a jövőbeli együttműködés kereteiről a tanácsi 

iránymutatások szerint nem lehet a kilépési megállapodás elfogadásáig 

párhuzamosan tárgyalni, feltételezi, hogy a kilépést egy átmeneti időszak 

követi majd, melynek funkciója, hogy a felek rögzíthessék együttműködésük 

(ha, és amennyiben lesz ilyen) új formáját.  

Az átmeneti időszak kezdete tehát a kilépést követő nap, vége pedig az erre 

vonatkozó megállapodásban rögzített dátum, vagy határozott idő lejárta. Az 

átmeneti időszak nem lehet határozatlan idejű, hiszen ez épp olyan bizonytalan 

helyzetet teremtene a felek (és a polgárok, vállalkozások) számára, mint egy 

szerződés nélküli, rendezetlen kilépés. Fontos jellemzője az átmeneti 

időszaknak bármely tagállam kilépése esetén, hogy ez már a kilépett és 

harmadik országgá vált ex-tagállam és az EU megváltozott együttműködését 

                                                           
303 Lásd többek között: ŁAZOWSKI, Adam: Exercises in Legal Acrobatics: The Brexit Transitional 

Arrangements, European Papers, Vol. 2., No. 3., 2017., pp. 845-862.; FRANTZIOU, Eleni - 

ŁAZOWSKI, Adam: Brexit Transitional Period: The solution is Article 50, in: CEPS, 2017., elérhető: 

www.ceps.eu (letöltve: 2019.08.10.) 

http://www.ceps.eu/
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jelentő sajátos időszak. Funkciója az, hogy szervezett keretet biztosítson 

azoknak a tárgyalásoknak, melyek a felek átmeneti időszakot követő 

kapcsolatának egyes pontjait hivatottak kidolgozni és megállapodásban 

rögzíteni.  

Ezen időszak bizonyos keret jellegű szabályait bármely tagállam kilépése 

esetén a kilépési szerződésben rögzíteni szükséges. Ennek megfelelően a brit-

EU kilépési szerződéstervezet is tartalmaz az átmeneti időszakra vonatkozó 

rendelkezéseket, méghozzá annak IV. részében. A tervezet 2020 végéig 

biztosítaná az átmeneti időszakot, mely időszak egyszer meghosszabbítható 

egy vagy maximum két évvel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2022 év 

végéig kapnak lehetőséget a felek az új EU-UK együttműködés kidolgozására. 

Ennek elegendő időnek kell(ene) lennie, amennyiben a britek304 eldöntenék, 

hogy mi a szándékuk – mert az még 2019 szeptemberében sem nevezhető 

teljesen egyértelműnek.  

Fontosnak tartom kiemelni a jogbiztonság követelményének érvényesítését 

az átmeneti időszakban is, melyre tekintettel a kilépési szerződéstervezet is 

rögzíti, hogy az uniós jog hatályban marad a felek kapcsolatában az átmeneti 

időszak alatt is, annak végéig. Ez lényegében azt jelenti, hogy az átmeneti 

időszakban a UK (vagy más tagállam kilépése esetén: a kilépő állam) még 

alkalmazni köteles az uniós jogot. Az átmeneti időszak speciális jellegét adja, 

hogy ekkor már a kilépett, harmadik országként jelen lévő állam alkalmazza 

ugyan az uniós jogot, de már az intézmények működésében nem vesz részt.  

Itt fontos megemlíteni, hogy az Egyesült Királyság megtartotta a 2019. 

május 25-26-i európai parlamenti választásokat, hogy tagállami jogviszonyát 

legalább 2019. október 31-ig fenntartsa. Azonban, 2019. november 1-jén 

visszahívják a képviselőket, amennyiben ratifikálják azt a kilépési 

megállapodástervezetet, melyet már többször is elutasított a westminsteri 

parlament. Nem tartom reálisnak, hogy egy háromszor elutasított 

megállapodást lényegi változtatások nélkül ugyanaz a testület sokadjára 

                                                           
304 Jelenleg még az sem biztos, hogy a kilépés megtörténik, amennyiben igen, akkor milyen formában 

történik meg. 
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elfogadjon, bár ennek latolgatása nem tartozik a disszertáció keretei közé. 

Mindenesetre a Boris Johnson miniszterelnök égisze alatt kidolgozott új 

javaslatot 2019. október közepén tárgyalhatja majd meg az Európai Tanács. A 

képviselők esetleges visszahívása felveti a mandátumok újra elosztásának 

szükségességét, hiszen felborítaná az intézményi arányokat, mely nem lehet az 

EU és a bent maradt tagállamok érdeke. Erre már 2018 elején megoldást 

találtak. E szerint jelenleg 751 képviselői hely van az Európai Parlamentben, 

mely a szerződésekben rögzített maximum. A mostani döntés szerint a Brexit 

után az Egyesült Királyság 73 helyéből 27-et szétosztanak a többi tagállam 

között, 46-ot pedig az EU-hoz csatlakozó új országok számára tartanak fenn. 

Így 2019-ben a választható EP-képviselők száma összesen 705-re csökken.305 

Az átmeneti időszak másik funkciója, hogy időt biztosítson az uniós 

polgároknak, a vállalkozásoknak, az intézményeknek és hatóságoknak a 

felkészülésre. A felkészülést illetően említeném a Nietsch Tamás306 

előadásában elhangzott pragmatikus és még teoretikusan is sokkolónak 

mondható információkat. Amennyiben hard brexitre (tehát megállapodás 

nélküli kilépésre) kerül sor, akkor a WTO legnagyobb kedvezményes 

vámtétele (EU: erga omnes) válik alkalmazhatóvá az EU és UK között. 

Amennyiben viszont soft brexitre kerül sor (most már mindenképp később, 

mint 2019. március 29.), akkor az átmeneti időszakban a jelenlegivel 

megegyező vám és kereskedelmi szabályok lesznek irányadók, az UK az EU 

vámunió és egységes piac része marad, amíg egy külön kereskedelmi 

egyezményt nem kötnek és az ír-észak-ír határ kérdését nem rendezik. A 

Brexitet követően a vámkezelések száma 4-5x nagyobb lehet, mint ma, hiszen 

                                                           
305 Az Európai Parlament Sajtószolgálatának közleménye szerint: 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/a-kepviseloi-

helyek-elosztasa-a-2019-es-europai-valasztasok-utan (letöltve: 2019.06.30.) 
306 Nietsch Tamás (Senior Manager EMEA Trade Compliance) gazdálkodó szervezeteknek tartott 

előadást Miskolcon 2019. március 6-án a BOKIK szervezésében, mely prezentáció során a 

kereskedelmi és gazdasági kérdéseket érintő legjelentősebb gyakorlati kérdéseket összegezte, 

vállalkozói szempontból. Egészen pontosan a vámok, vámkezelés, határátlépés témaköréhez tartozó 

extra költségek, eljárási nehézségek kerültek összegzésre pragmatikus előadásában. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/a-kepviseloi-helyek-elosztasa-a-2019-es-europai-valasztasok-utan
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/a-kepviseloi-helyek-elosztasa-a-2019-es-europai-valasztasok-utan
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pl. Dover bejövő forgalmának 98%-a az EU-ból érkezik. Az uniós export 

10%-a pedig az Egyesült Királyságba307 érkezik.  

Ezeket pedig a kilépést követően vámkezelés és határellenőrzés alá kell 

vetni. Ez a gyakorlatban felveti az emberi erőforrásra való növekvő igényt 

(gyakorlott vámtisztek, civil vámügyintézők számának növelését). Az 

Egyesült Királyság esetén ez 5000 fő új alkalmazását tenné szükségessé a 

vámhatóságnál Nietsch Tamás kutatásai szerint.  

Továbbá, a vámkezelések száma megnövekszik az UK-ben évi 55 millióról 

255 millióra, az exportőrök és importőrök száma megnövekszik a mai 141 

ezerről további 180 ezerre, mely vállalkozásoknak nincs tapasztalata a 

vámkezelésben, mert eddig kizárólag az EU-ban kereskedtek. Ehhez csak 

addicionális információ, hogy a vámellenőrzés helyszínein a forgalmi dugók 

kockázata nagynak tekinthető – hiszen ahogy már említettem, jelenleg Dover 

bejövő forgalmának 98%-a az EU-ból érkezik, mely forgalmat a kilépést 

követően legalább járművenként 5-10 percre megakaszt majd az ellenőrzés. 

Nietsch Tamás szerint napi 5000 érkező kamion egyenként 20 perc 

vámvizsgálata megbénítaná Dovert308, mely a nagy mennyiségű friss áru 

megromlásának kockázatát is magában foglalja. Dover teljes forgalmának 

40%-a friss áru. Egy teszt szerint csupán 4 perc vámellenőrzés Calais-ban 

mintegy 47 km hosszú kamion sort eredményez Dover előtt. Ez komoly 

élelmiszerbiztonsági kockázatokat is jelent, a forgalmi akadályokról309 nem is 

beszélve. A vámkezelések száma az EU-ban is ugyanígy növekszik.  

A Nietsch Tamás által említett német tanulmány szerint mintegy 30 ezer 

német cég fog exportálni az UK-ba és 40 ezer német cég fog importálni az 

UK-ból. Ez évente 14,6 millió többlet vámkezelés, ennek költsége kb. 200 

millió euró, valamint a származási igazolásokra további 300 millió euró. 

Mindezekre tekintettel rendkívül fontos a szerződésben rendezett kilépés, 

                                                           
307 CentrePiece Team: The Brexit effects on living and trade, (summary of The consequences of brexit 

for UK Trade and Livin Standards) CentrePiece, Summer 2016, elérhető: 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp469.pdf (letöltve: 2017.03.15.) 
308 UK kormány Dover mentesítésére kikötőket keres: Plymouth, Poole, Portsmouth, Southampton. 
309 Várható torlódás elkerülésére UK kormány heti 4000 kamion szállítására kompokat kötött le. 

 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp469.pdf
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tekintettel az átmeneti időszakra is. Az átmeneti időszakban – tekintettel arra, 

hogy a kilépő államnak alkalmaznia kell az uniós jogot – az EuB joghatósága 

szükségszerűen megmarad. 
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2. FEJEZET: A KILÉPÉS HATÁSA AZ UNIÓS POLGÁRSÁGRA 

 

2.1. A Brexit és hatása a személyek szabad mozgására  

 

A Római Szerződés lehetővé tette a munkavállalók mobilitását. A 

gazdaságösztönzési célokkal összefüggésben közösségi elvárás volt, hogy a 

tagállamok nemzeti rendelkezései a saját állampolgárokkal azonos megítélést 

biztosítsanak a más tagállamokból érkező munkavállalóknak. A mobilitás 

közel 60 év alatt számos – harmonizált − jogi megoldás kidolgozását tette 

szükségessé. Gondoljunk az eltérő állampolgárságú uniós polgárok vegyes 

házasságaira, vagy épp arra, amikor két azonos állampolgárságú személy 

gyermeke egy másik tagállam állampolgárává válik, pl. a ius soli elv alapján. 

Azt mondhatjuk, hogy a belső piaci szabadságok egymással egységben és 

oszthatatlanságban működő rendszert alkotnak. A jogi kihívások 

megoldásában nagy szerepet játszott az Európai Bíróság jogértelmező 

tevékenysége is.  

A munkavállalók szabad mozgása az uniós jog folyamatos fejlesztését 

biztosító generátorrá vált. Az EuB jogértelmezése mellett irányelvek310 tették 

lehetővé a tartózkodási jog szélesítését, pl. a nyugdíjba vonuló 

munkavállalókra és diákokra. A Maastrichti Szerződés (a továbbiakban: MSz) 

új dimenzióba helyezte a jelenséget, megteremtette – az 1970-es évek óta 

napirenden311 lévő − uniós polgárság jogintézményét. Az Unió polgárainak és 

                                                           
310 Pl. A kereső tevékenységük folytatásával felhagyó munkavállalók és önálló vállalkozók 

tartózkodási jogáról szóló 90/365/EGK tanácsi irányelv. Jelenleg az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának 

kérdéseiről szóló 2004/38/EK Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelve rendezi a kérdést. 
311 Az első gyakorlati lépéseket az 1972-es Párizsi Csúcstalálkozót követően fogalmazták meg, 

miszerint az európai identitástudatra szükség van az integráció elmélyítésének érdekében. Lásd: 

Európai Bizottság: Bulletin of the European Communities, no. 5., 1975. Majd az 1973–as 

koppenhágai csúcson kidolgozták az Európai Identitástudat Nyilatkozatot (European Identity 

Declaration), és az ezt követően az 1974-es párizsi csúcson tovább erősítették a polgárok 

bevonásának jelentőségét. Ezt követően egyre többször hangzott el a közösségi (uniós) polgárságra, 

mint status civitatisra történő utalás. Az uniós polgárság fejlődéstörténetéről lásd: MINDUS, 

Patricia: European Citizenship after Brexit, Freedom of Movement and Rights of Residence, 

Palgrave Pivot, Palgrave Studies in European Union Politics, pp. 8-15. 
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családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz312 és 

tartózkodáshoz való jogát a 2004/38/EK irányelv rendezi. Rendelkezéseit az 

EuB folyamatosan – jellemzően kiterjesztően313 – értelmezi. 

A Lisszaboni Szerződés314 egyetlen lényegesebb változást hozott az uniós 

polgárság tekintetében: az Alapjogi Charta315 (a továbbiakban: Charta) 

szerződéses rangra emelésével kibővítette a szabad mozgáshoz való jogot, de 

nem tette korlátlanná. A joganyag gyarapodása316, az értékek erősítése mind az 

integráció elmélyítését, a közös európai értékrendszer kialakítását célozza. 

Az uniós polgárság tartalmára, jogi szempontú értékelésére mindenképpen 

hatással lesz a Brexit. Meglátásom szerint az uniós polgárság új dimenziója 

jelenhet meg a tagállami kilépés tárgyalásai során. A hipotézisem alapját az 

jelenti, hogy csaknem 3,3 millió uniós polgár él az Egyesült Királyságban, míg 

1,2 millió brit állampolgár él a többi EU tagállamban317, összesen mintegy 4,5 

millió ember, akik jogállása nyomós indokot szolgáltathat a tárgyaló feleknek 

egy új megoldás kidolgozására.  

Ahhoz, hogy a kilépés hatásait és a benne rejlő lehetőségeket felmérhessük, 

célszerű az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság kapcsolatát 

megvizsgálni. Vizsgálódásom fókuszában az uniós polgári jogállásban 

esetlegesen bekövetkező változások áll. Megjegyzendő, hogy számos 

aspektusa van a témának, melyre e tanulmány keretében nincs lehetőség 

                                                           
312 A személyek szabad mozgása és a Brexit kapcsán lásd még: GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva - 

TÖTTÖS Á., ILLÉS S.: Free movement of people and the Brexit, Hungarian Geographical Bulletin, 

Vol. 65:(4), pp. 421-432. (2016) és GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva: Brexit – a Point of Departure for 

the Future in the Field of the Free Movement of Persons, ELTE Law Journal, Vol. 2016/(1), pp. 

141-162. (2016), valamint GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva: Free Movement of Persons – a Synthesis, 

In: SOMSSICH Réka, SZABADOS Tamás (szerk.): Central and Eastern European Countries after 

and before the accession, 264 p.,  Budapest: ELTE, 2011. pp. 51-84. 
313 Lásd a C-343/17. sz., Fremoluc ügy, ECLI:EU:C:2018:754; C-246/17. sz., Diallo ügy, 

ECLI:EU:C:2018:499; C‑230/17.sz., Altiner és Ravn ügy; ECLI:EU:C:2018:497. 
314 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés módosításáról (HL C 306., 2007.12.17.), amely 2009. december 1-jén lépett hatályba. 
315 Az Európai Unió Alapjogi Chartája, HL C 326/391. 
316 Az uniós polgársághoz kapcsolódó esetekről, jogértelmezési kérdésekről lásd: Ian FORRESTER: 

Free movement of persons: the right we must leave behind?, előadás, University of Glasgow, 2016. 
317www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bullet

ins/uklabourmarket/september2018 (letöltés: 2018.09.30.) 

http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/september2018
http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmarket/september2018
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kitérni (pl. a munkavállalók szabad áramlása318, migráció319, az uniós 

közszolgálat változásai, hallgatói mobilitás320, stb.). 

 

2.2. Az uniós polgárság és egyes tartalmi dimenziói  

 

Az uniós polgárság321 alkotmányos jelentőségét mutatja elsődleges 

joganyagban való szabályozása. Az EUSz.  9. és az EUMSz. 20. cikke 

értelmében uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára.322 Az 

állampolgárságot a tagállamok nemzeti jogszabályai határozzák meg. Az uniós 

polgárság kiegészíti, de nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Az uniós 

polgárság a tagállami állampolgárságból fakadó jogok és kötelezettségek 

mellett további jogokat és kötelezettségeket ír elő.  

Az uniós polgárság amellett, hogy alkotmányos jelentőségű, egy 

dinamikusan fejlődő, mozgásban lévő intézmény is, amelynek fejlődésére 

valamely tagállam kilépése jelentős hatással lehet. Először is azért, mert újra 

jogi és politikai viták, értelmezések középpontjába kerülnek az uniós 

polgárság fogalmi elemei; másrészt azért, mert akár a Brexit 

következményeképp létrejöhet az uniós polgárság egy új dimenziója is. 

Harmadsorban pedig azért, mert az Unió jövőképével összefüggésben 

                                                           
318 Lásd: DAVIES Gareth: Brexit and the Free Movement of Workers: A Plea for National Legal 

Assertiveness, European Current Law 2017: Issue 5, pp. 467-477., és DOHERTY Michael: Through 

the Looking Glass: Brexit, Free Movement and the Future, King’s Law Journal, 27:3, 375-386, 

DEAKIN Simon: Brexit, Labour Rights and Migration: Why Wisbech Matters to Brussels, German 

Law Journal, Vol. 17. – Brexit Supplement, 2016, pp. 13-20., MCCAULIFF Catherine M. A.: Is 

Free Movement of Workers a Fundamental Right or Merely the Price for Full Access to the Internal 

Market of the EU?, German Law Journal, Vol. 17. – Brexit Supplement, 2016, pp. 45-50., 

DONEGAN Thomas - TEO Ellie: Brexit: free movement of persons, Journal of International 

Banking Law and Regulation, J.I.B.L.R. 2016, 31(11), 2016, pp. 565-571; stb. 
319 Lásd többek közt: SHAW Jo: Citizenship, Migration and Free Movement in Brexit Britain, 

German Law Journal, Vol. 17. – Brexit Supplement, 2016, pp. 99-104. 
320 Lásd: CHERRY James: Brexit: What now for Study Mobility between the UK and the EU?, Pécs 

Journal of International and European Law, 2016/II, pp. 7-20. 
321 Az uniós polgárság témaköréhez lásd még többek között: MOHAY Ágoston - MUHVIĆ Davor: 

The legal nature of EU citizenship: Perspectives from international and EU law, In: DRINÓCZI 

Timea, ZSOMBOR Ercsey, ZUPAN Mirela, Mario VINKOVIC (szerk.): Contemporary legal 

challenges: EU - Hungary – Croatia, 792 p.  

Konferencia helye, ideje: Osijek, Horvátország Pécs; Osijek: University of Pécs Faculty of Law, 

2012. pp. 155-175. 
322 Mindus szerint sokkal precízebb lenne úgy megfogalmazni az uniós polgárságot, hogy „az uniós 

jog rendelkezései szempontjából uniós polgárok a tagállamok állampolgárai”. Lásd: MINDUS, P.: 

i.m., p. 17.  
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alakulhat a polgárság jogállása is. Amennyiben az integráció a föderális állam 

irányába halad, annyiban az uniós polgárság akár a tagállami állampolgárság 

alternatívájává is fejlődhet(ne); míg ellenkező esetben szimbolikussá 

halványulhat jelentősége. Annyi bizonyos, hogy az intézményt nem lehetséges 

a hagyományos állampolgárság fogalmi keretei közt értelmezni és elhelyezni, 

egy autonóm – mégis dependens – státuszként tekinthetünk rá. 

 

2.2.1. Az uniós polgári jogállás természete 

 

Az uniós polgári jogállás függ a tagállami állampolgárságtól, mert azt, hogy 

egy államban ki minősül állampolgárnak, az adott állam jogszabályai 

határozzák323 meg, így a tagállam hatáskörébe324 tartozik, amelyet az EuB több 

ügyben325 meg is erősített. Az uniós polgárság megszerzése a tagállami 

állampolgárságon keresztül egyirányú folyamat, fordított esetet – tehát hogy 

uniós polgárságon keresztül egy személy megszerezze egy adott állam 

állampolgárságát – nem tesznek lehetővé a szerződések.326 Asztalos Zsófia 

szerint „az uniós polgárság tagállami állampolgársághoz való kötése az 

előbbi státusz megszerzésének egyenlőtlen módját eredményezi: általában 

azokban az országokban, amelyek a ius soli elvét alkalmazzák (így a 2004-es 

módosításig Írországban), jóval könnyebb e státusz megszerzése, mint azokban 

az országokban, amelyek a ius sanguinis elvére alapozzák az állampolgársági 

törvényeiket.”327 Látható, hogy az uniós polgári jogállás megszerzése a 

tagállami állampolgárság megszerzésétől függő, járulékos jellegű jogállás, 

                                                           
323 Bizonyos nemzetközi jog és közösségi jog adta keretek között. 
324 Arra is találunk példát, mikor a tagállam jogszabályban fosztja meg állampolgárait (tömegesen) az 

uniós polgári jogállás tartalmi elemeitől, pl.: a Faroe-szigetek polgárai dán állampolgárok, de nem 

uniós polgárok. Önmagában a tagállami állampolgárság nem egyenes út az uniós polgári jogállás 

megszerzéséhez, önmagában elégtelen feltétel. 

Protocol no. 2 to the Act of Accession, relating to the Faroe Islands, 4. cikk, 1972, HL L 73 163 
325 Lásd: C-192/99.sz., the Queen kontra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Kaur 

ügy, ECLI:EU:C:2001:106; és C-171/96.sz. Pereira Roque kontra Lieutenant Governor of Jersey 

ügy, ECLI:EU:C:1998:368; valamint C-369/90.sz. Micheletti-ügy, ECLI:EU:C:1992:295.  
326 Erről lásd még: ASZTALOS Zsófia: Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma, PhD 

értekezés, 2009, elérhető: http://midra.uni-miskolc.hu/document/5665/1492.pdf (letöltés: 

2018.10.1.) 
327 ASZTALOS Zsófia: I.m., p. 26. 

http://midra.uni-miskolc.hu/document/5665/1492.pdf
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amellett, hogy elkülönülnek az uniós polgárságból fakadó jogok, kiegészítik328 

a tagállami állampolgárságot.   

Blutman szerint „Az uniós polgárság járulékos jellegű jogállás. [...]. Az 

uniós polgárságnak ez az egyetlen, általános és formális feltétele van. Nem 

lehet az uniós polgárságot elveszteni a tagállami állampolgárság elvesztése 

nélkül, és nem lehet uniós polgárságot szerezni annak, aki nem állampolgára 

valamely tagállamnak. Ez azt is jelenti egyben, hogy […] a tagállamok 

határozzák meg, ki lehet uniós polgár […]. Természetesen a tagállamokban az 

állampolgárság megszerzésének és elvesztésének feltételei jelentősen 

különböznek. Így a tagállami állampolgársági státushoz kapcsolódó uniós 

polgárság létéhez sem kapcsolódnak egységes, uniós szinten kialakított 

tartalmi feltételek.”329 Tény, hogy a Brexit új helyzetek elé állítja a jogalkotót 

és jogalkalmazót egyaránt, hiszen az eddigi értelmezés szerint uniós polgárság 

csak a nemzeti állampolgárság elvesztése esetén veszíthető el, miközben a 

tagállami kilépéssel az a jogalap tűnik el, melyből a járulékos jellegű uniós 

polgári jogállás származik – méghozzá kollektíven, valamennyi brit 

állampolgárra vonatkozóan.  

A kérdés meglátásom szerint az, hogy létezhet-e olyan körülmény, amelyre 

tekintettel elkülönülhet a megszerzett uniós polgári státusz az alapját képező 

nemzeti állampolgári jogállástól. Illetve, hogy a tagállami kilépés, mint 

teljesen új helyzet, megalapozhatja-e az uniós polgárság újraértelmezését. 

Értem ez alatt azt a kiterjesztő értelmezést, amely esetleg a kilépés előtt uniós 

polgárrá vált britek esetén megengedi a szerzett jogösszesség330 vagy annak 

bizonyos részjogosítványainak megtartását. Hozzáteszem, hogy mindezidáig 

az EuB sem értelmezte e módon az uniós polgárság tartalmát. Igencsak 

futurista szemléletre vallana, ha lehetővé tennénk uniós polgárok nagyobb 

                                                           
328 Ezt a későbbiekben fejtem ki. 
329 BLUTMAN László:  Az Európai Unió joga a gyakorlatban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 

Kft., 2014, 11.1.2. Az uniós polgárság jellemzői c. fejezet; elérhető: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_EUjog/ch11.html#id603910 

(letöltés: 2018.09.20.) 
330 Lásd: WAIBEL Michael: Symposium on Treaty Exit at the Interface of Domestic and International 

Law, Brexit and Acquired rights, American Journal of International Law, American Society of 

International Law, 2018, pp. 440-444,  doi:10.1017/aju.2017.98. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_EUjog/ch11.html#id603910
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csoportja számára, hogy az állampolgárságukat biztosító tagállam tagállami 

jogviszonyának megszűnését követően megtarthassák uniós polgári 

státuszukat, mégis úgy gondolom, hogy tekintettel a Brexit adta helyzet 

specifikumaira, a kérdést mindenképp érdemes az uniós jogalkotó 

napirendjére tűzni valamilyen formában. Úgy gondolom, hogy 45 év 

tagállamiságot nem lehet meg nem történtté tenni, az uniós jogban az in 

integrum restitutio elve nem működik. A későbbiekben kifejtem erre 

vonatkozó álláspontomat.  

Az, hogy az uniós polgárságot az EU legfontosabb – alkotmányos értékeket 

közvetítő – jogszabályai rendezik, miközben a jogösszesség a tagállami 

állampolgárságtól függ, paradox jelenség. A paradoxon abból ered, hogy a 

szupranacionális polgárság alapját egy nacionális tényező adja. 

Természetesen, ez az ellentmondásos kettősség az egész Uniót jellemzi, hiszen 

a tagállamok átruházott szuverenitás-elemei adják magát a szupranacionális 

jelleget is, mellyel az EU gyakorolja hatásköreit. Az uniós polgárság 

szupranacionalitását331 maga az EU biztosítja azáltal, hogy szerződéses szinten 

rögzít332 a polgársághoz fűződő jogokat, amelyek egy különleges jogi státuszt 

eredményeznek az egyének számára. E különleges jogi státusz pedig igencsak 

erőteljes szimbólum, amely hosszútávon átalakítja az egyének jogainak körét, 

kialakítva az európaiság jogi fogalmát333. A szupranacionalitáshoz 

kapcsolódik az uniós polgárság bizonyos részjogosultságainak territoriális 

jellege (pl. választójog a lakóhely szerinti tagállam európai parlamenti és 

helyhatósági választásain). 

                                                           
331 Vagy transznacionalitását, erről lásd: OLSEN, Espen D. H.: Transnational Citizenship in the 

European Union: Past, Present, and Future, London, Continuum, 2012. 
332 Itt érdemes megemlíteni a munkajogi szabályokat és sztenderdeket (szociálpolitika körébe tartozó 

kérdéseket), amelyek egy részének megállapításában hatáskörrel rendelkezik az EU, míg más 

kérdések a tagállamok hatásköreiben maradtak, s az EU csak támogató és kiegészítő hatáskörrel 

rendelkezik. A munkajog magját képező jogok – pl. munkafeltételek, fizetett szabadsághoz való jog, 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, egyenlő bánásmód követelménye, közös 

szabályok az ügynöki tevékenységet folytatókra, valamint a határozott idejű munkavállalókra stb. 

vonatkozó szabályokat az EU rendezi. Az EUMSz. 153. cikk (5) bekezdése pedig kifejezetten 

rögzíti, hogy mely kérdésekben nincs hatásköre az EU-nak: díjazás, az egyesülési jog, a sztrájkjog 

vagy a kizárás joga.  
333 SHAW, J.: ‘Citizenship: contrasting dynamics at the interface of integration and constitutionalism’, 

in P. Craig & G. de Búrca (eds,), The Evolution of EU Law, 2nd Edition, Oxford: OUP, 2011, pp. 

575–609. 
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Az uniós polgárság kezd nemzeten túli, szupranacionális fogalommá válni. 

A szupranacionalitás334 pedig mellékvágányra helyezi a kizárólag állami-alapú 

polgársági rendszerek nacionalista szemléletét.335 A szupranacionális 

polgárság szemlélete már az EuB joggyakorlatában is megjelent. A C-413/99. 

sz., Baumbast ügyben336 az EuB megállapította, hogy az uniós polgárokat a 

gazdasági tevékenységüktől függetlenül is megilleti a tartózkodás joga a 

fogadó államban. Tehát az uniós polgár szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való joga fogalmilag már elválik a munkavállaló tisztán gazdasági célú 

mobilitásától. A munkavállaláshoz, tanuláshoz nem kötődő – elegendő anyagi 

fedezeten és egészségbiztosításon alapuló − általános tartózkodás jogát először 

1990-ben rögzítette az ún. Dandy-irányelv337. 

A fent kifejtettek meglátásom szerint az uniós polgárság alkotmányos338 

dimenzióját jelölik ki. Ezt támasztja alá a Grzelczyk-ítélet339, melyben az EuB 

kimondta, hogy az uniós polgárság alapvető jogállást340 hivatott biztosítani a 

tagállami állampolgároknak, de nem korlátlanul. 

Hosszú időn keresztül az uniós polgárság a szabad mozgás dimenziójában 

került értelmezésre. Ezért is jellemezték az uniós polgárságot lappangó, 

látens341 jelzőkkel. Az uniós polgárságból fakadó jogok az „otthon maradt” 

polgárokat is megilletik, még ha a mindennapi tevékenységük során nem is 

gyakorolják a jogösszességhez tartozó (de otthon is aktív342) 

                                                           
334 A polgárság fogalom szupranacionális jellege nem idegen, vegyük például a brit nemzetközösség 

(Commonwealth) polgárainak jogállását.    
335 Ehhez kapcsolódóan lásd még: Kostakopoulou, D.: ‘Scala Civium: Citizenship Templates Post-

Brexit and the European Union’s Duty to Protect EU Citizens’, JCMS: Journal of Common Market 

Studies, 2018. 
336C-413/99. sz., Baumbast and R v Secretary of State for the Home Department ügy, ECR I-7091 
337 A tartózkodási jogról szóló 90/364/EGK tanácsi irányelv. 
338 Ehhez lásd: SPAVENTA, Eleanor: Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union 

Citizenship and its constitutional effects, 2008, 45 Common Market Law Review 13. 
339 C-184/99. sz., Grzelczyk v Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ügy, ECR I-

6193. 
340 C-184/99. sz., Grzelczyk-ítélet 31. pontja szerint: Az uniós polgárság célja, hogy a tagállamok 

állampolgárainak alapvető jogállása legyen, lehetővé téve az azonos helyzetben lévők számára, hogy 

állampolgárságuktól függetlenül és az e tekintetben kifejezetten előírt kivételek sérelme nélkül, 

ugyanabban a jogi bánásmódban részesüljenek. 
341 Lásd: ASZTALOS Zsófia: i.m. p. 32. 
342 Uniós elem megléte esetén ilyen az ombudsmanhoz intézett panasz joga és az Európai 

Parlamenthez benyújtható petíció joga. 
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részjogosultságaikat. A saját tagállamban is aktív jogosultságok mutatják az 

uniós polgárság szupranacionális szemléletét is.  

Az uniós polgárság jellegét tekintve nem alanyi jog, de több szerző is az 

alanyi jogokhoz hasonlítja. Lukács Éva megjegyzi, „mindenki tévedett, aki az 

uniós polgárság kizárólagos eszmei (politikai, szimbolikus) jelentőségét 

hirdette, és azoknak lett igazuk, akik alapvető alanyi jogi jellegét 

hangsúlyozták, a jogintézmény bevezetését követő tíz év ugyanis forradalmi 

változásokat hozott.”343  Lényeges, hogy az uniós polgárság valódi, alanyi 

jogokhoz hasonlítható jogokat rögzít, melyek – ahogy Elsmore, Starup344 és 

Shaw345 is elismeri – az EuB gyakorlatának köszönhetően valódi tartalommal 

töltötték meg a fogalmat.  

 

2.2.2. Az uniós polgárság fogalmának kiterjedései, kiterjesztései 

 

A fentiek alapján, egyetértve Asztalos Zsófia definíciójával az uniós polgárság 

„olyan sajátos jogállás, amelynek megszerzésére és elvesztésére vonatkozó 

feltételek meghatározása – a közösségi jog tiszteletben tartása mellett – a 

tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a tagállamokkal szemben 

kikényszeríthető, továbbfejleszthető, a hátrányos megkülönböztetés tilalmán 

nyugvó gazdasági és politikai jogokat biztosít az uniós jog által befolyásolt 

helyzetben lévő uniós polgároknak”.346 A következőkben azt vizsgálom, hogy 

ki profitálhat még az uniós polgári jogokból – pl. az uniós polgár származékos 

jogán. Ezt követően az uniós polgárság esetleges további elemeit, független 

dimenzióit elemzem. 

A 2004/38/EK irányelv megállapítja az uniós polgárok és családtagjaik által 

a tagállamok területén a szabad mozgáshoz, tartózkodáshoz és huzamos 

                                                           
343 GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva: Munkavállalás az Európai Unióban, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004., 

p. 74. 
344 ELSMORE, Matthew J.- STARUP, Peter: Union citizenship: background, jurisprudence, and 

perspective: the past, present, and future of law and policy, Yearbook of European law, 26/2007 

(2008), p. 61. 
345 SHAW, Jo: The Interpretation of European Union Citizenship, Modern Law Review, 61(3):293 – 

317, 1998, p. 299. 
346 ASZTALOS Zsófia: i.m., p. 37. 
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tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételeket. Az uniós polgár 

irányelvi fogalma megegyezik a fent meghatározott szerződésbeli 

meghatározással, viszont az irányelv lehetővé teszi, hogy az uniós polgár 

harmadik országból származó családtagjai uniós polgársághoz kapcsolódó 

jogosultságokkal éljenek – amennyiben az uniós polgár gyakorolja347 szabad 

mozgáshoz való jogát.  

Az irányelv tehát biztosítja a harmadik országokból származó 

családtagoknak az uniós polgári státuszhoz kapcsolódó jogok egy részét, az 

uniós polgár származékos jogán. Ez már az uniós polgárság kiterjesztését 

jelenti – azzal a kitétellel, hogy az uniós polgár nem uniós polgár családtagja 

bizonyos esetekben elveszti az uniós polgári jogálláshoz hasonló státusz 

gyakorlásának jogát. Amennyiben pl. az uniós polgár felbontja harmadik 

országból származó házastársával fennálló házasságát, a volt házastárs348 nem 

gyakorolhatja a továbbiakban uniós polgársághoz kapcsolódó jogait. 

Az uniós jog személyi hatályának kiterjesztése csak korlátozottan 

alkalmazható. A Lounes-ügyben349 az EuB megállapította a 2004/38/EK 

irányelv alkalmazhatatlanságát, mivel az alapeljárásban szereplő Ormazabal 

                                                           
347 Érdekes e kapcsán a C-673/16. sz., Coman-ügyben hozott ítéletet (ECLI:EU:C:2018:385) 

megvizsgálni, melyben az EuB kimondta, hogy lehetővé kell tenni a szabad mozgás és tartózkodás 

jogának az uniós polgár házastársakénti, származékos jogon történő alkalmazását, amennyiben az 

uniós polgár nem uniós polgár házastársa az uniós polgár állampolgárságát adó tagállamban kíván 

huzamosan tartózkodni. Az EuB – az EUMSz. 21. cikkéből levezetve − nem kívánta meg a 

2004/38/EK irányelv szerinti határon átnyúló elemet a jog gyakorlása során. A 21. cikk szerint: 

„[…] minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz”. Ebbe az állampolgárságot adó tagállam is beletartozik. Az ügy pikantériáját az 

adja, hogy a házastárs szabad mozgásának és tartózkodásának elismerésekor értelmezni kellett a 

házastárs fogalmának kiterjeszthetőségét az azonos nemű személyek házasságára. Coman úr 

Belgiumban házasságot kötött az amerikai Hamilton úrral, majd Coman úr az állampolgárságát adó 

Romániában szerette volna folytatni házas életét. A román hatóságok a román jog alapján úgy ítélték 

meg, hogy mivel az azonos neműek házassága nem elismert Romániában, ezért Hamilton urat nem 

illetheti meg a huzamos tartózkodási jog, csak a három hónapos tartózkodás. Coman és Hamilton 

urak keresetet nyújtottak be a hatóságokkal szemben a román bíróság előtt, hogy állapítsák meg a 

szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés megvalósulását az Unió területén való 

szabad mozgáshoz való jog gyakorlása tekintetében.  

Az üggyel kapcsolatos kérdésekről: SULYOK Márton: „Une photo de famille”, Pillanatkép a családi 

élet és a házastársfogalom Európai Unió Bírósága általi elemzéséről; Európai Tükör, 2018/3. szám, 

pp.117-131. 
348 Ehhez lásd többek között a C-218/14. sz., Singh és társai kontra Minister for Justice and Equality 

ügyben hozott ítéletet (ECLI:EU:C:2015:476), melyben az EuB megállapította, hogy „az uniós 

polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező volt házastársa, […] nem tarthatja meg 

tartózkodási jogát e tagállamban, ha a házasság felbontására irányuló bírósági eljárás elindítását 

megelőzően az uniós polgár házastárs távozott az említett tagállamból”.  
349 C-165/16. sz. Lounes-ügy, ECLI:EU:C:2017:862. 
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brit állampolgárságot szerzett spanyol állampolgársága mellé – s így már brit 

állampolgárként az UK-ban való tartózkodását nem hivatott rendezni az 

irányelv. A jogi problémát az adta, hogy Ormazabal házasságot kötött Lounes-

szel, aki Ormazabal mint uniós polgár nem uniós polgár házastársaként kívánt 

élni a szabad tartózkodáshoz való jogával. Az EuB – a Coman-ügyhöz 

hasonlóan − arra a következtetésre jutott, hogy Lounest megilletheti az UK-

ban a származékos tartózkodási jog a  Szerződés  21.  cikke alapján.350 

 

3. Az uniós polgárság és az állampolgárság kapcsolata 

 

A két jogállás egymáshoz való viszonyának szemléltetésekor célszerűnek 

látom az állampolgárság fogalmával kezdeni. Az állampolgárság körülírását 

nehezíti az a körülmény, hogy nem egységes a szakirodalom a tekintetben, 

hogy közjogi vagy magánjogi eredetű intézményről van szó. A természetjogi 

iskola alapvetően a polgári jog körében helyezte el (lásd a Code Napoleont), 

míg a hazai jogtudósok (Concha Győző, Szalay László, Polner Ödön) közjogi 

eredetűnek vélték.351 Jómagam úgy gondolom, hogy mivel az állampolgárság 

az állam és az egyén kapcsolatát rögzíti, így – figyelembe véve az 

állampolgárság alanyi jogi jellegét is – főképp közjogi jogviszonynak 

tekinthető. 

A valamely államhoz kötődő állampolgársághoz hasonlóan az uniós 

polgárság arra szolgál, hogy meghatározza a polgárok és az EU közötti 

kapcsolatot. E kapcsolat hivatott áthidalni azt a szakadékot, amely egyrészt a 

polgárok életére egyre erőteljesebb hatást gyakorló közösségi intézkedések, 

másrészt az (alapvető) jogok gyakorlása, a kötelességek teljesítése, és a 

demokratikus folyamatban való részvétel szinte kizárólag nemzeti szinten 

történő megvalósulása között húzódik.  

                                                           
350 Erről és más, az uniós és nem uniós polgár házastársak családi élethez való jogáról lásd: 

LEHOCZKI, Balázs: Uniós polgár és valamely EU-n kívüli állam állampolgárságával rendelkező 

házastársának joga a családi életre az Unió területén, ACTA HUMANA, 2017/6. 187–192. 
351 Lásd: Tóth Judit: Státusjogok. Lucius kiadó, Budapest, 2004., pp. 31-32. 
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Az uniós polgárság egyértelműen nem hasonlítható352 a nemzeti 

állampolgársághoz, hiszen más a funkciójuk. A tagállamok mellett a 

Bizottság353 is ezt az álláspontot képviseli. Ezzel ellentétes véleményt képvisel 

La Torre, aki azt állítja, hogy politikai és alkotmányjogi értelemben az uniós 

polgárság állampolgárságnak tekinthető, mivel jellemző rá az, hogy a hatalom 

jogokat biztosít az egyénnek, valamint ez utóbbi részt vehet a jogalkotásban és 

hivatalt viselhet.354 

Meglátásom szerint az idővel történhet olyan jellegű változás, fejlődés az 

európai integrációban, amely elméletileg megalapozhatja az uniós polgárság 

intézményének továbbfejlődését, s az állampolgársághoz való hasonulását, 

azonban ez feltételezné a tagállamok erre vonatkozó szándékának 

kinyilvánítását, amely jelenleg nincs napirenden.  

Tény, hogy a tagállami kilépés jelentős változás az EU történetében, amely 

ugyan nem jelenti az egyre közelebbi együttműködés irányába való 

elmozdulást a bent maradó 27 tagállam viszonyában, azonban napirendre tűzi 

az uniós polgárság újraértelmezését a kilépő állam állampolgárainak 

tekintetében. Az uniós polgárságra egyének milliói alapozták életüket 

meghatározó döntéseiket, így többek között azt, hogy melyik tagállam 

területén éljenek. 

Az uniós polgárság tartalma és nemzeti állampolgárságtól való elhatárolása 

kapcsán mérföldkőnek tekinthető elemzést elkészített Maduro főtanácsnok a 

C-135/08. sz., Rottmann ügyben355. A főtanácsnok kifejtette, hogy „Két, 

egymástól elválaszthatatlan, egyszersmind független fogalomról van szó. Az 

                                                           
352 Az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság kapcsolatához lásd még: OLSEN, Espen D. H.: 

i.m.; ROSTEK, Karolina - DAVIES, Gareth: The impact of Union citizenship on national 

citizenship policies, Issue 5 Vol. 10, 2006; GOUDAPPEL, Flora: From National Citizenship to 

European Union Citizenship -The Re-Invention of Citizenship?, European Review of Public Law, 

2007 / Vol. 19, No. 3, (63); ASZTALOS Zs.: i.m., pp. 38-55. stb. 
353 Európai Bizottság: Third Commission Report on citizenship of the Union, COM (2001) 506 final, 

p. 9. 
354 LA TORRE, Massimo: Citizenship, Constitution, and the European Union. In: La Torre [szerk.]: 

European Citizenship: An Institutional Challenge, Kluwer Law International, Hague, 1998., pp. 

436-438. 
355 A C-135/08. sz., Rottmann ügy, M. Poiares Maduro főtanácsnok indítványa, 23. pont, 

ECLI:EU:C:2009:588. 
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uniós polgárság tagállami állampolgárság meglétét feltételezi, de egyúttal 

attól független jogi és politikai fogalom is. A tagállami állampolgárság nem 

csupán a közösségi jog által biztosított jogok élvezéséhez való hozzáférést 

nyújtja, hanem egyúttal az Unió polgáraivá is tesz bennünket. […] Az uniós 

polgárság az európai polgárok közötti, politikai jellegű kapcsolat meglétét 

feltételezi, jóllehet itt nem egy, valamely néphez tartozást megtestesítő 

kapcsolatról van szó. […] Saját politikai közösségeik más európai polgárok 

előtti megnyitására, valamint a polgári és politikai szolidaritás új formájának 

európai szintű kiépítésére irányuló kölcsönös kötelezettségvállaláson alapul. 

[…] Az európai politikai térség meglétére épül, amelyből jogok és 

kötelezettségek erednek. Nem foglalja magában egyetlen európai nép meglétét, 

a polgárság fogalmilag az állampolgárságtól való szétválasztás 

eredménye.”356 Ha két egymáson alapuló, de függetlenedő fogalomról van 

szó, akkor van-e vajon lehetőség arra elviekben, hogy az uniós polgári jogállás 

az UK kilépését követően tovább éljen, önállósulva, elválva a tagállami 

állampolgárság intézményétől, amelyet csupán kiegészít. Ez azt jelentené, 

hogy az uniós polgárság mintegy másodlagos állampolgári státuszt biztosítana 

a meglévő állampolgárság mellett, amely jelenleg fogalmilag kizárt. Maduro 

főtanácsnok továbbá rögzíti, hogy „az európai polgárság radikálisan 

innovatív jellege abban rejlik, hogy az Unió olyan polgároké, olyan 

polgárokból áll, akik – meghatározásuknál fogva – nem azonos 

állampolgársággal rendelkeznek. Épp ellenkezőleg, azzal, hogy valamely 

tagállami állampolgárságot az európai polgárság feltételévé tették, azt jelzik, 

hogy a polgárságnak ez az új formája nem kérdőjelezi meg a nemzeti politikai 

közösségeikhez való elsődleges köteléket. Ez az egyes tagállamok 

állampolgárságával meglévő kapcsolat képezi annak elismerését, hogy 

létezhet (létezik) olyan polgárság, amelyet nem az állampolgárság határoz 

meg. Ez uniós polgárságunk csodája: megerősíti azokat a kapcsolatokat, 

amelyek államainkhoz kötnek (amennyiben éppen azért vagyunk európai 

polgárok, mert államaink állampolgárai vagyunk), ugyanakkor pedig 

                                                           
356 U.o. 
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felszabadít minket az alól (államainkon túli polgárok vagyunk). Az európai 

polgársághoz […] tagállami állampolgárságon keresztül lehet hozzáférni, 

amelyet a nemzeti jog szabályoz, de amely […] olyan új politikai térség 

alapját képezi, amelyből a közösségi jog által rögzített, az államtól független 

jogok és kötelezettségek erednek. […] Igaz, hogy az uniós polgársághoz való 

hozzáférésnek feltétele valamely tagállami állampolgárság, de az is igaz, hogy 

az előbbivel összefüggő jogok és kötelezettségek összességét az utóbbi 

indokolatlanul nem korlátozhatja.”357 Az ügy358 tényállása szerint Rottman úr 

osztrák állampolgár volt, aki német állampolgárságot szerzett, mely 

következményeként a kettős állampolgárságot nem ismerő Osztrák 

Köztársaság megfosztotta állampolgárságától. Közben bizonyítást nyert, hogy 

német állampolgárságát csalárd módon szerezte, ezért visszavonták, így 

hontalanná vált, s emiatt uniós polgári jogállását is elveszítette. Az EuB 

ítéletében megállapította, hogy az arányosság elvének tiszteletben tartása 

mellett, nem ellentétes az uniós joggal, ha valamely tagállam visszavonja a 

honosítás útján megszerzett állampolgárságot, amennyiben azt csalárd módon 

szerezték meg. Az uniós polgári jogállást tehát az arányosság követelménye is 

védi. 

 A kérdés az, hogy az elmúlt egy évtizedben milyen változáson ment 

keresztül az intézmény, milyen tendenciák figyelhetőek meg az európai 

integrációban. Létezhet-e olyan körülmény, amelyre tekintettel az államainkon 

túli polgárság az uniós polgárság állampolgárságtól, s így akár a tagállamok 

lététől való függetlenedését jelentheti, tekintettel arra, hogy az uniós polgárt a 

tagállamtól független jogok és kötelezettségek is megilletik.  

Mindeddig az uniós polgárságra vonatkozó értelmezési kérdések egy-egy 

egyedi ügyben merültek fel, nem volt példa a kollektív, emberek millióit 

érintő jogvesztésre. Ezzel szemben az uniós polgári jogállás megszerzése 

történhetett tömegesen egy adott állam csatlakozásával. Kellően jelentős 

                                                           
357 U.o. 
358 Az ügyről lásd még többek között: MOHAY Ágoston: A Rottmann-ügy: újabb adalékok az uniós 

polgárság és a tagállami állampolgárság összefüggéseihez, Jogesetek Magyarázata (JEMA), Vol. 

2:(2), 2011, pp. 50-58. 
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körülmény-e a tömeges jogvesztés ahhoz, hogy megadja az elméleti teret a 

fogalom újraértelmezéséhez?  

Itt három tényezőt kell figyelembe venni. Először azt, hogy az egyénnek 

állampolgárságot adó állam tagállami jogviszonyban van az EU-val. Ez egy 

szerződéses, horizontális kapcsolat. Másodszor azt, hogy az uniós polgárság 

megillet minden tagállami állampolgárt a Szerződések erejénél fogva, mely 

szupranacionális jelleget kölcsönöz az intézménynek. Ez egy vertikális 

kapcsolat az Unió és az egyén között, melyben a tagállam egy közvetítő közeg. 

Harmadszor azt, hogy az uniós polgárságnak az alanyi jogokhoz hasonló 

jellege van. Létezik tehát egy horizontális kapcsolat (a tagállami jogviszony), 

és létezik két vertikális kapcsolat (az Unió által a magánszemélyeknek 

biztosított uniós polgári jogviszony és a tagállam által biztosított 

állampolgárság), és ehhez a két jogálláshoz tartoznak alanyi jogi jellegű 

kapcsolódások.  

Az uniós polgárság kétdimenziós359 jellege (első dimenzió: megszerzésének 

lehetősége a Szerződésekből nyer felhatalmazást, tehát szupranacionális; míg 

közvetlenül a nemzeti állampolgárságból eredeztethető jogállás; második 

dimezió: a jogállás tartalma) jelenti azt a problémát, amely a szerzett jogok 

esetleges elvesztéséhez kapcsolódik. Jogi szempontból a szabad mozgás és a 

tartózkodás jogának esetleges elvesztését tartom leginkább problematikusnak 

– hiszen tagállami jogviszony nélkül a többi uniós polgársághoz kapcsolódó 

jogosultság amúgy is kiüresedne. 

A kérdés az, hogy ha szembeállítjuk a tagállami jogviszonyt, amely egy 

állam és egy nemzetközi szervezet jogviszonya, és az uniós polgári jogállást, 

amely egy személyes kötelék az Unió és az egyén között, akkor melyik 

élvezhet prioritást és védelmet a másikkal szemben. Az bizonyos, hogy 

emberek millióinak a mindennapi élete (és jogállása) nem válhat 

bizonytalanná egy szerződéses kapcsolat tőlük függetlenül történő 

megszüntetése miatt. 

                                                           
359 Lásd: MINDUS: i.m., p. 54. 
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Jól érzékelhető Maduro főtanácsnok véleményéből, hogy az uniós 

polgárság egy olyan jogösszességet jelent, amelynek szerves feltétele az 

állampolgárság szerinti állam tagállami jogviszonya az EU-val, de az 

állampolgárság nem jelenthet indokolatlan korlátot az uniós polgársághoz 

fűződő jogok gyakorlására nézve.  

Az uniós polgárságnak és az abból fakadó jogoknak a tagállami 

állampolgársághoz kötéséből eredő örökérvényű kérdések csak akkor 

lehetnének egyértelműen megválaszolhatóak, amennyiben a tagállamok 

döntenének az Unió föderális állammá alakításáról – például az sokkal többet 

együtt stratégia360 elfogadásával – ám ez azt jelentené, hogy az uniós 

polgárság autonóm státusszá válna, az EU pedig saját (állam)polgárokkal 

rendelkezne, amely szükségszerűen megkérdőjelezné a tagállamok szuverén 

létét. Úgy gondolom, hogy az integráció jelenlegi stádiumában nem érett a 

föderáció felé történő elmozdulásra, ezért az uniós polgárság másodlagos 

állampolgársággá történő radikális átalakítása még nem nyerhet üdvözlő 

fogadtatást. Asztalos Zsófia 2009-ben megfogalmazott álláspontja szerint ez 

túl korai361 volt, talán ez most is fennáll, hacsak nem vált éppen túl késeivé. 

Anélkül, hogy az Unió hatáskörébe helyeznénk az állampolgárság egységes 

definíciójának és feltételrendszerének megalkotását, felmerül a kérdés, hogy 

hogyan lehetne egy mindenki számára előnyös, ám a tagállami szuverenitást 

nem csorbító rendszert alkotni. Alapozva az uniós polgárság dinamikus 

(evolutív) jellegére, elméletileg sor kerülhet továbbfejlesztésére. Asztalos 

Zsófiát idézve „az uniós polgárság jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségének 

jogi alapja az EKSz. 22. cikk [jelenleg: EUMSz. 25. cikk] második bekezdése. 

Ez alapján a Tanács − a Bizottság javaslata alapján és az Európai 

Parlamenttel folytatott konzultációt követően − egyhangú határozattal 

rendelkezéseket fogadhat el az uniós polgárok jogainak megerősítésére és 

kibővítésére, melyeket a tagállamok alkotmányos követelményeiknek megfelelő 

                                                           
360 Európai Bizottság: Fehér Könyv Európa Jövőjéről, A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és 

forgatókönyvek, COM(2017) 2025, 2017. márc. 1. 
361 ASZTALOS Zs.: i.m., p. 37. 
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elfogadására ajánl.”362 A tagállami kilépés kapcsán fontos szempont, hogy mi 

az uniós politikai szándék a brit polgárok uniós polgárságának rendezését363 

illetően. Az uniós polgárság jövőjét vizsgáló tanulmányok nehéz helyzetben 

vannak, hiszen szinte lehetetlen elvonatkoztatni az aktuális kilépési 

tárgyalások menetétől, a kilépési szerződés tervezetétől. Vizsgálódásom 

fókuszában e helyen a Brexit által az uniós polgárság jogi természetére 

gyakorolt hatások állnak.   

 

4. A Brexit egyik üzenete: szükséges az uniós polgárság reformja 

 

A jog eszközeivel megoldást kell(ene) találni az UK kilépésével felmerülő 

problémákra, például arra az esetre, amikor az EU27-ben lakóhellyel 

rendelkező britek és az UK-ben élő (közel 3,4 millió) uniós állampolgár 

szerzett jogosultságai bizonytalanná válhatnak.  

4.1. Az állampolgársági szabályok minimális szintű összehangolásának 

szüksége, mint az uniós polgárság alapjainak reformja 

 

Tiszteletben tartva a tagállamok szuverenitását, az uniós polgári jogálláshoz 

vezető mintegy 28-féle út fenntarthatatlan a továbbiakban. Gondoljunk bele, 

mi történne, ha Dánia azt mondaná a Feröer-szigetek (volt gyarmata) 

polgárainak (melyek anyaországa mára már autonóm állam), akik nagy része 

dán állampolgár, hogy automatikusan biztosítja az uniós polgári jogállást?364 

A hollandok ugyanezt megtehetnék Suriname holland állampolgárságú 

polgáraival, bár ez némiképp bonyolultabb helyzet.365  

                                                           
362 ASZTALOS Zs.: i.m., p. 34. 
363 Európai Bizottság (Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United 

Kingdom under Article 50 TEU): Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy 

Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK 

of 16-19 March 2018., TF50 (2018) 35 – Commission to EU27, (A kilépési szerződés tervezete)  
364 Itt fontos rögzíteni, hogy a grönlandi lakosok ma is uniós polgárok. 
365 Habár Suriname 1975-ben független állammá vált, a gyarmati időkben holland-surinámi 

állampolgárok voltak lakosai. A függetlenné váláskor holland állampolgárságukat elveszítették a 

suriname-i lakosok, kivéve, akik kérelmezték ennek megőrzését, lényegében választaniuk kellett, 

hogy melyik állampolgárságukat kívánják megtartani. A kérdés tehát az volt, hogy maradjanak-e 

holland állampolgárok (ami addig általános volt), vagy surinámivá váljon (mely állampolgárság a 

függetlenség után jött létre 1975-ben). A többség választása az volt, hogy holland állampolgárként 
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Vajon milyen következménye lehetett volna, ha Ciprus csatlakozását 

megvétózzák, és a görögök ennek ellenére garantálják a görög származású 

ciprusiaknak az uniós polgári jogállást? Vagy a britek a Csatorna- és a Man-

sziget esetén.366 Mindezen bizonytalanságok elkerülhetőek lennének egy 

általános jellegű uniós rendelkezéssel, amely az uniós polgárság alapját adó 

tagállami állampolgárság közös esszenciáját adná. 

A tagállamoknak az esetleges közös szabályok alapján a fentebb bemutatott 

speciális esetekben egyedileg kellene mérlegelni az uniós polgári jogállás 

odaítélését. Mivel a Feröer-szigeteken kb. 51 ezer fő él, Suriname-ban pedig 

kb. félmillió fő, ezen intézkedés nem jelenthetne rendkívüli közigazgatási 

terhet az érintett tagállamoknak, viszont biztonságot és átláthatóságot 

biztosítana a többi tagállamnak a szabad mozgás vonatkozásában. Meglátásom 

szerint az uniós polgárság közös feltételrendszere a tagállamok érdeke, s nem 

szuverenitásuk korlátjaként értelmezendő. Mivel az uniós polgárságból eredő 

többletjogosultságokat az Unió garantálja, komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy 

egyértelmű (vagy épp minimálisan egységes) legyen a polgárság 

megszerzésének menete. A Brexit ennek újratárgyalását is lehetővé teszi.  

A Brexitnek köszönhetően elérkezett az ideje az állampolgárság közös 

(uniós) minimumszabályainak a megalkotására. Ideje lenne valamennyi 

tagállamban elismerni a kettős367, vagy akár a többes állampolgárság 

                                                                                                                                                                     
Hollandiába költözik, mivel már nem voltak Suriname polgárai (tehát nem váltak kettős 

állampolgárrá). Ezek radikális változások voltak, melyeknek köszönhetően sok család élete 

nehézebbé vált. Hollandia és Suriname között kétoldalú szerződéseket hoztak létre a helyzet 

orvoslására, például meghosszabbították a turisztikai vízumot a 60 éves vagy idősebb surinámi 

állampolgárok számára Hollandiában. Lehetővé teszik ezeknek a családoktagoknak, a családjukkal 

hosszabb időt töltsenek el Hollandiában. Ez a kivétel azonban csak a 60 év feletti surinámiakra 

vonatkozik, mert ők alkotják a radikális változással leginkább érintett csoportot. Tehát egy surinámi 

állampolgár törvény szerint nem rendelkezik holland állampolgársággal. A kielégítő választ a 

holland Immigration and Naturalisation Service (Ministry of Justice and Security) tájékoztatásért 

felelős tisztviselőjétől kaptam, miután a holland állampolgárság igénylését célzó „desk research”-

em sikertelennek bizonyult. A holland állampolgársági szabályokról lásd még: 

https://ind.nl/en/dutch-citizenship (letöltve:2019.09.10.) 
366 A Csatorna- és a Man-szigetre csak korlátozottan terjed ki a Szerződés hatálya. E két szigetet 

illetően a UK 1972-es csatlakozási okmánya 3. mellékletének 2. cikke kizárja, hogy a szabad 

mozgás jogát gyakorolhassák az itt élő brit állampolgárok. 
367 A kettős állampolgárságot elismeri: Belgium, Bulgária, Cseh Közt., Ciprusi Közt., Dánia, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, 

Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország (a következő lábjegyzetben jelzett feltétellel), 

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovénia. Ugyan nem tagállam 

Svájc, de ide sorolom az EU-val fennálló sajátos gazdasági kapcsolata okán. 

https://ind.nl/en/dutch-citizenship
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intézményét. Több tagállam – így pl. Ausztria és Németország368, Észtország, 

Litvánia, Hollandia, Szlovákia – nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ez a 

tény okozhat gyakorlati fennakadást, vegyük pl. azt a helyzetet, amikor a ius 

soli elve alapján egy személy megszerzi valamely tagállam állampolgárságát, 

de szülei más állampolgársággal bírnak és az adott állam nem ismeri el a ius 

sanguinis alapján történő állampolgárság megszerzését – vagy épp a kettős 

állampolgárságot, mellyel a gyermek mindkét polgári jogálláshoz 

hozzájuthatna. Különösen érdekes ez, ha a ius soli alapján történő jogszerzés 

EU tagállamban369 történik, így a gyermek automatikusan uniós polgár, míg 

szülei csupán az ő jogának származékán370 tartózkodhatnak az adott 

tagállamban, tekintettel arra, hogy a szülők nem uniós polgárok. Előfordulhat 

az is, hogy egy személy brit állampolgárságot szerzett, de ezzel elveszítette 

eredeti – pl. osztrák – állampolgárságát, s így a Brexitnek köszönhetően most 

uniós polgárságát is elveszíti – melyet osztrák-brit kettős állampolgárként 

megtarthatna. Az elsődleges reform a kettős állampolgárság elismerése lenne 

minden tagállamban. Ez lehetővé tenné, hogy az elmúlt évtizedekben 

biztosított mobilitás által kialakított transznacionális életmódok, határon 

átnyúló családi és más kapcsolatok a Brexitet követően is zavartalanul 

megmaradjanak.  

E ponton lehetne a kérdéshez kapcsolni olyan emberi jogokat, mint a 

zavartalan családi élethez való jog371 is, amelyek – tekintettel arra, hogy az 

Egyesült Királyság is szerződő fele az Emberi Jogok Európai Egyezményének 

– szükségképpen érvényesülni fognak a kilépést követően is. A tagállami 

kilépéssel tehát felmerülhet emberi jogokkal összefüggésben gyakorolt jogok 

érintettsége, amely megalapozhatja az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

                                                           
368 Mindkét államban speciális esetben megtartható a másik állampolgárság, Németország esetén csak 

másik EU tagállammal, de kérvényezni szükséges. A német-brit kettős állampolgárok esetén újabb 

probléma jelenhet meg e miatt. 
369 A ius soli elvet elismerő tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Olaszország, Portugália, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország. 
370 Lásd a C-200/02.sz. Zhu és Chen ügyet, ECLI:EU:C:2004:639, és a C-34/09.sz. Zambrano ügyet, 

ECLI:EU:C:2011:124. 
371 Valamint az ehhez kapcsolódó, az EJEB által kidolgozott precedens értékű ítéleteket. Lásd pl. 

következő lábjegyzet. 
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eljárását is. Értem ez alatt a pl. a Kurič doktrína372 kiterjesztő alkalmazását.373 

A doktrína alkalmazása – ahogy Mindus is megfogalmazza – bebetonozná a 

tartózkodási jogokat, de nem tenné lehetővé az uniós jog hatályának 

kiterjesztését a már kilépett tagállamban. Vagyis a tartózkodási jog374 abban a 

tagállamban illetné meg a briteket, ahol azt megszerezték, azt nem tenné 

mobillá – ahogy ezt az uniós jog biztosította. Az EU27 polgárai számára pedig 

az UK területén jelentene védelmet.375  

 

4.2. Az uniós polgári jogállás megszerzésének és elvesztésének újra 

értelmezése 

 

Az uniós polgárság megszerzését tekintve – az 1970-es években, a koncepció 

felmerülésekor – megjelentek a jelenlegitől eltérő szemléletek is. A MSz.-ben 

tisztán a származékos szemlélet érezhető, mely a tagállamokra bízta, hogy az 

állampolgárság alapján ki kaphat uniós polgárságot. Volt kísérlet az uniós 

polgárság ius soli elve alapján történő megszerzésére is.376 E szerint a 

tagállamok területén született személyek automatikusan uniós polgárságot 

kaptak volna. Európában a ius sanguinis elve uralkodott, e mellett pedig ez az 

elmélet lehetővé tette volna, hogy az uniós polgárság a tagállami 

                                                           
372 A doktrínát a 26828/06. sz., Kurič v Slovenia ügyben dolgozta ki az EJEB, mely kimondta: az 

EJEE 8. cikk 1 bekezdése szerinti magán- és családi élet tiszteletben tartására vonatkozó jogba 

történő beavatkozásnak minősülhet valamely állam által hozott bevándorlásra vonatkozó döntés. Az 

üggyel (amelyben ex-jugoszláv polgár vesztette el a függetlenné vált Szlovéniában a tartózkodási 

jogát) kapcsolatban Vidmar úgy fogalmazott: „ha egyszer jogszerűen megszerezted a tartózkodáshoz 

való jogot, megtarthatod, még akkor is, ha akár a fogadó államod, akár a származási országod jogi 

státusza megváltozik, amely változás okán a jogállásod is változik és ennek köszönhetően az új 

jogállásod önmagában nem biztosítaná a tartózkódási jogot számodra”. Lásd: VIDMAR, J.: The 

Scottish Independence Referendum in an International Context, 51 Canadian Yearbook of 

International Law, 2014, pp. 259-288. 

A Kurič doktrína kiterjesztő alkalmazásáról lásd: GONZÁLEZ G.M.: BREXIT: Consequences for 

Citizenship of the Union and Residence Rights, Maastricht Journal of European and Comparative 

Law, 23 MJ 5 (2016), pp.796-811. 
373 MINDUS: i.m., p. 69. 
374 A tartózkodási jog kiterjesztéséről lásd: RYAN B.: Negotiating the right to remain after Brexit, 

Immigration, Asylum and Nationality Law, J.I.A.N.L. 2017, 31(3), , 2017, pp. 197-226. és 

HUGHES, K.: Brexit and the right to remain of EU nationals, Public Law, P.L. 2017, Nov Supp 

(Brexit Special Extra Issue 2017),pp. 94-116. 
375 A doktrína csak a szabad tartózkodás jogára jelentene megoldást. 
376 SICA, M. (szerk.): Verso la cittadinanza europea, Le Monnier, Firenze, 1979, (1972 Progetto 

italiano per una convenzione institutiva di una cittadinanza europea /1972 Italian Project for a 

Convention Instituting a European Citizenship). 
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állampolgárság alternatívája lehessen. A tagállamok ezt nem tartották 

kívánatosnak. Ez minden tagállam számára elfogadottá tette volna a ius soli 

elv alkalmazását, hiszen a tagállamok állampolgárai egyben uniós polgárok, 

vica versa az uniós polgár valamely tagállam állampolgára. A koncepció 

hatalmas kiterjesztés lett volna, egyben tagállami ellenőrzés nélküli 

hozzáférést biztosított volna extra jogosultságokhoz. Hasonló lehetőség állna 

fenn, ha pl. nem európai államok377 polgárai kaphatnának uniós polgári 

jogállást a tagállam kiterjesztő döntése jóvoltából. Meglátásom szerint ez a 

közös biztonságpolitikai szempontjaiból nézve is aggályos lehet.378 A közös 

szerzési szabályokat a „kollektív vesztés” kérdése miatt is vetettem fel. Tehát 

lehetnének az uniós polgárság elvesztésére nézve is harmonizált szabályok – 

azon túl, hogy az uniós jog értelmezésén keresztül eljutunk oda, hogy a 

tagállami jogviszony vagy az állampolgársági kapcsolat megszűnésével az 

egyén elveszíti uniós polgári jogállását is. 

Az 1970-es évekbeli olasz javaslatot alapul véve, tekintettel a Brexit adta 

rendkívüli körülményekre, felmerül bennem a kérdés, hogy a szemlélet 

fordítva működhet-e. Értem ez alatt azt, hogy ha egy személy valaha uniós 

polgárrá vált tekintettel az állampolgárságát adó ország tagállami 

jogviszonyára, akkor – tekintettel az uniós polgárság alanyi jogi jellegére is – 

e jogállás megilletheti-e az egyént élete végéig – függetlenül az anyaországa 

tagállami jogviszonyától. Ez több mint a fentebb ismertetett tartózkodási jogot 

biztosító nemzetközi jogi379 alapokon nyugvó Kurić doktrína. 

Merésznek tűnhet a felvetés, de ha az 1970-es években megért egy vitát az, 

hogy a ius soli elve alapján kaphassanak személyek uniós polgári jogállást, 

akkor 2018-ban, az integráció elmélyült szintjén miért ne vethetnénk fel azt, 

                                                           
377 Pl. Suriname. 
378 Rendkívül egyedi állampolgárság-szabályozásra Spanyolország jó példa. Spanyol állampolgárságot 

igényelhet olyan személy, aki soha sem járt korábban Spanyolországban, de szülei 

Spanyolországban születtek. Így, De Groot példájával élve: Fidel Castro uniós polgár lehetne úgy, 

hogy ki sem lép Havannából. Lásd: DE GROOT, Gerard-René.: Towards a European Nationality 

Law,  Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 8.3., 2004. 
379 A nemzetközi jogi alapú jogálláshoz kapcsolódó védelemről lásd még többek között: GARNER 

Oliver: After Brexit: Protecting European citizens and citizenship from fragmentation, EUI Working 

Paper LAW 2016/22. 



200 

 

hogy ha egy személy már megszerezte e jogállást, akkor csak a halálával 

veszíthesse azt el?!  

Kiegészítve ezt azzal, hogy a kilépés időpontjáig a kilépő tagállam 

állampolgárává váló személyek esetén megadnám az uniós polgári jogállást, 

míg a kilépés időpontját követően brit állampolgárrá váló személyek részére 

nem. Így lenne egy átmeneti időszak az uniós polgárság tekintetében is – mely 

a kilépés előtt uniós polgárrá vált személyeknek életük végéig (vagy az EU 

fennállásáig) garantálja ezt a jogállást. Ez az uniós polgárság új dimenzióját 

nyitná meg, amely egy átmeneti jellegű uniós polgárságot eredményezne az 

EU szempontjából, de örökérvényűt az érintett egyének számára. Különösen 

azért tartanám ezt jó megoldásnak, mert a kialakult bizonytalan helyzetben 

jelentene jogbiztonságot az uniós polgároknak, éljenek bárhol a jelenlegi EU 

területén. Másrészt az EU számára is garanciát jelentene, mert uniós 

szempontból átmeneti jellegű megoldás lenne, arról nem is beszélve, hogy az 

Unió eleget tehetne azon kötelességének, hogy megvédi polgárait a 

jogbizonytalanságtól. 

 

5. Következtetések  

 

A Brexit jelzi az uniós polgárság elvesztésének ex lege formáját, amely 

automatikus bármely tagállam kilépésekor. Közvetetten az EUSz. 50. cikke 

lehetővé teszi az uniós polgári jogállás elveszítését uniós jogi alapokon – míg 

az uniós polgári jogállás megszerzése a nemzeti törvények által meghatározott. 

Jogi szempontból ez egy szándékot nélkülöző jogvesztés. Politikai 

szempontból fontos tény, hogy a Brexit-népszavazáson a bent maradás mellett 

voksolt380 a szavazóképes lakosság 48%-a, különösen az észak-írországi és 

skót szavazók. A fentebb hivatkozott kilépési megállapodás tervezet rögzíti, 

hogy a 2004/38/EK irányelv alapján szerzett huzamos tartózkodási jog nem 

vész el az átmeneti időszakot követően sem. Ettől függetlenül bizonytalannak 
                                                           
380 Ehhez lásd még: STRUMIA Francesca: Brexiting European Citizenship through the Voice of 

Others. Some Initial Thoughts on Legal and Democratic Implications, German Law Journal, Vol. 

17. – Brexit Supplement, 2016, pp. 109-116. 
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mondható az uniós polgárság helyzete, még akkor is, ha az Európai Bizottság 

2017. június 12-én kiadott „Essential Principles on Citizens' Rights” c. 

állásfoglalása381 rögzíti az uniós polgárság kilépési szerződéssel kapcsolatos 

személyi és anyagi hatályhoz, és érvényesítéshez, végrehajtáshoz fűződő főbb 

alapelveket. Az uniós polgárokat egy másik tagállam területén megillető 

huzamos tartózkodási jog kilépés következtében történő egyszerű, valamilyen 

migrációs státusszá, munkavállalói vízummá, stb. alakulásának veszélye 

különösen azokat érinti, akik életük tervezésekor meghozott döntéseikben 

alappal bíztak az Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 

jogukban. 

Egyetértve Mindussal382 úgy vélem, hogy az uniós polgárság sui generis 

jogállás, melynek szupranacionális és transznacionális elemei adják jellegét. 

Mostanra talán megérett az alapját adó tagállami állampolgárságtól való 

részbeni önállósulásra, függetlenedésre – különösen egy kilépő állam polgárai 

tekintetében. 

De lege ferenda javaslataim a következőképp összegezhetőek: 

− A kilépésre nyitva álló időszak előtt, vagy a kilépés napján született brit 

állampolgárok uniós polgári jogállásának életük végéig tartó 

biztosítása, amely az egyén számára örökérvényűként (élethosszig) 

biztosítaná a szerzett jogokat, míg az EU szempontjából csupán 

átmeneti időszakot jelentene. 

− Az állampolgári szabályok minimális összehangolása (a szuverenitás 

tiszteletben tartása mellett). Különösen a kettős állampolgárság 

elismerése lenne szükséges minden tagállamban. Másrészt, valamelyik 

állampolgárság megszerzésére vonatkozó alapelv – a ius sanguinis 

vagy ius soli  – egységes elfogadását, vagy akár mindkettő bevezetését 

valamennyi tagállamban. Ez feloldaná azokban a helyzetekben az 

ellentmondást, amikor valamely személy a két elv szerint más 

                                                           
381 Európai Bizottság (Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United 

Kingdom under Article 50 TEU): 2017 június 12-én kiadott, Position paper on "Essential Principles 

on Citizens' Rights" , TF50 (2017) ½. 
382 MINDUS: Towards a Funcionalist Reading of Union Citizenship, i.m., p. 103. 
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állampolgárságot volna jogosult megszerezni születésekor, de az adott 

állam jogrendszere nem ismeri el a kettős állampolgárságot, így a 

születő gyermek gondviselőjének döntenie kell, hogy származása 

szerinti vagy születési helye szerinti állampolgárságot válasszon 

gyermekének. Semmiképp sem ideális helyzet, sőt rengeteg 

feszültséghez vezethet, melyeket napjaink – mobilitást ösztönző – 

Európájában ideje lenne megreformálni, természetesen nem elvonva a 

tagállam hatáskörét a tekintetben, hogy kit fogad el állampolgáraként.   

− A britek, akik az EU27 területén a 2004/38/EK irányelv szerint 

huzamos tartózkodási jogot szereztek, tarthassák meg e jogukat 

változatlan feltételek mellett. Ez már az uniós polgárság korlátozott 

(csökkentett) voltát, szintezését jelentené, bár legalább a legfontosabb 

részjogosítvány megmaradna – ha csak territoriálisan is. Ez a 

gyakorlatban a Kurič doktrína alapján érvényesíthető is lenne – 

legalább az EJEB előtt.  

− Az előző pontban javasolt csökkentett uniós polgári jogállás kezelésére 

egy hatósági eljárás keretében javasolnám az uniós polgári (huzamos 

tartózkodási) igazolvány kibocsátását, amely „uniós útlevélként” 

funkcionálna az EU27 területén élő britek, s az Egyesült Királyságban 

élő EU27 állampolgárok számára. Ezáltal az uniós polgároknak 

biztosított egyenlő bánásmód legalább a huzamos tartózkodás jogot 

illetően megmaradna a kilépést követően is, mikor ex lege 

elveszít(het)ik uniós polgári jogállásukat. Természetesen egy EU27-brit 

vegyes házasság esetén a hozzátartozói jogállás alapján származékos 

jogán gyakorolhatná az adott személy e jogokat, még a házasság 

felbontása esetén is, amennyiben a huzamos tartózkodási jog 

megszerzéséhez szükséges 5 év tartózkodás eltelt. Az egyenlő 

bánásmód univerzális követelmény, a Brexittől független, ezért azt 

követően is érvényre kell juttatni. 

− Ehhez kapcsolódik a fent hivatkozott Nottebohm-ügyben 

megfogalmazott (egy személy és az állampolgárságot adó állam 
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közötti) valódi kapcsolat, kötelék szempontjának átültetése az EU27-

ben élő britekre. Akit valódi kapcsolat köti ahhoz az államhoz, 

amelyben huzamos tartózkodási jogot szerzett – pl. munkavégzésre 

irányuló jogviszony, házasság (annak felbontása után is), családi 

kapcsolatok stb. – annak uniós polgári jogállása maradjon meg, s ne 

csak a tartózkodást tekintve, hanem valamennyi részjogosítványát 

illetően. 

A kilépést követően bekövetkező változásokra bizonyára mind a 

jogtudomány, mind a gyakorlat igyekszik megoldásokat kidolgozni. A kérdés 

sajnos nem vizsgálható tisztán a jog szemüvegén keresztül, mert szinte 

kizárólag a politikai szándékoktól függ, mind az Unió, mind az Egyesült 

Királyság tekintetében. Meglátásom szerint mindkét tárgyaló fél kötelessége 

megnyugtató megoldás elfogadása az uniós polgárok érdekeinek 

védelmében.383 Célom az uniós polgárság szabályozásának újraértelmezése, 

melynek apropóját az Egyesült Királyság kilépése adja, azonban ettől 

függetlenül, az integráció elmélyülésére tekintettel is helye lehetne az 

intézmény reformjának. 

                                                           
383 Védett jogállás megteremtését javasolja KOSTAKOPOULOU Theodora: ScalaCivium: Citizenship 

Templates Post-Brexit and the European Union’s Duty to Protect EU Citizens, Journal of Common 

Market Studies, 2018.  
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3. FEJEZET: A KILÉPETT ÁLLAM ÉS AZ EU KÖZTI JÖVŐBELI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS ALTERNATÍVÁI 

 

Az Európai Bizottság 2017. március 1-jén közzétett Fehér Könyve384 öt 

forgatókönyvet vázolt fel az Európai Unió jövőjét illetően. A Fehér Könyv 

már a 27 tagú Unió jövőjével foglalkozik, tehát elfogadott tényként kezeli az 

Egyesült Királyság nélküli integrációt (míg a kilépés még korántsem biztos, 

hogy ténylegesen meg is történik). A 27 tagúvá váló Unió pedig folytathatja az 

eddig megkezdett integrációs utat, amennyiben a „minden megy tovább” 

elnevezésű forgatókönyvet választja. Az együttműködés szintjét tenné kevésbé 

szorossá a „csakis a belső piac” c. forgatókönyv, melyben a tagállamok 

kooperációja kizárólag a belső piacra szorítkozna, egyéb integrációhoz 

kapcsolódó kérdések fokozatosan háttérbe szorulnának. Ilyen kérdés lehet 

például az Energia Unió, a Szociális Európa, vagy például a Bérunió.  

A harmadik forgatókönyv az „aki többet akar, többet tesz” elnevezést 

viseli, mely maga a többsebességes Unió. Ez a menetrend bizonyos 

tagállamok között bizonyos kérdésekben összehangolná a jogalkotást és 

jogalkalmazást, a többi tagállam pedig ezekben a kérdésekben nem 

kapcsolódna az együttműködéshez, vagy lazább kötődéssel kapcsolódhatna.  

Ez talán a Fehér Könyv leginkább vitatott forgatókönyve, hiszen a 

szakértők egy része szerint ezen „többsebességesség” a jelenlegi 

különbségeket erősítené, betonozná be, mindezzel pedig nem a gazdaságilag 

fejletlenebb tagállamok felzárkóztatását segítené elő, hanem épp azok 

esetleges lemorzsolódását. Ráadásul, amennyiben egy fejletlenebb tagállam 

később csatlakozni kíván a fejlettek már jól működő kooperációjához, 

szükségszerű, hogy el kellene fogadni azok feltételeit, kisebb eséllyel és csak 

nagyon kedvező tárgyalási feltételek mellett vehetne részt a keretek 

meghatározásában, esetleg újra megalkotásában.  

                                                           
384 Európai Bizottság: Fehér Könyv Európa Jövőjéről, és a továbblépés lehetséges irányairól, A 27 

tagú EU útja: gondolatok és forgatókönyvek, COM(2017) 2025, 2017. március 1. 
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A negyedik alternatívaként megnevezett „kevesebbet hatékonyabban” 

forgatókönyv meghatározott szakpolitikai területeken várná, hogy a 

tagállamok többet és gyorsabban valósítsanak meg, miközben más területeken 

kevesebbet tennének. Ez tulajdonképpen akár visszalépésként is értékelhető 

integrációs szempontból. Nehézséget jelentene a közös kérdések és a 

„belügyek” újratárgyalásakor. Visszalépést jelentene ez különösen a jól 

működő kérdésekben, viszont – figyelembe véve a tagállami szuverenitáshoz 

kapcsolódó nemzeti érdekeket is – egy kölcsönösen előnyös megállapodás 

esetén mind az EU-nak, mind a tagállamoknak fejlődést hozhat.  

Az utolsóként vázolt forgatókönyv a „sokkal többet együtt”, mely a – 

jelenleg legkevésbé valószínű konstrukció – az integráció további 

elmélyítését, az együttműködés több jogalkotási területre és akár több 

tagállamra történő kiterjesztését is magában foglalja. Ez teljesen ellentétes 

lenne az elmúlt időszakban bekövetkezett integrációs paradigmabeli 

változásoknak, nem következne az elmúlt évek folyamataiból, de 

bekövetkezése esetére bizonyosan teljesen új szakaszát nyitná meg az 

integráció alakulásának. 

A Brexit következményeként az első három forgatókönyvet tartom 

elképzelhetőnek. A „csakis a belső piac” és a „kevesebbet hatékonyabban” c. 

forgatókönyvek szükségszerűen tartalmaznak közös elemeket, ám az EU még 

mindig leginkább a belső piac és annak alapszabadságai miatt vonzó. Ehhez 

képest minden más – további – együttműködés, szakpolitika, 

jogharmonizációs terület mondhatni gyermekcipőben jár. A kizárólag a belső 

piac fenntartására vonatkozó együttműködés nem egy félredobható alternatíva, 

hiszen ez az, ami az EU-t alapjaiban meghatározza. Az 512 millió fogyasztó 

olyan versenyelőnyt jelent az EU-nak, mellyel az Amerikai Egyesült Államok 

(USA) sem tud alapvetően versenyre kelni. 

A „minden megy tovább” egy mindenki számára elfogadhatónak tűnő, 

kompromisszumos megoldásnak ígérkezik, mely elfogadásával nem tűnik 

kudarcnak az Egyesült Királyság kilépése. Emiatt ezen forgatókönyv 

szerintem a legvalószínűbb – a jelenlegi információk birtokában. A sokak által 
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vitatott „aki többet akar többet tesz”, avagy a többsebességes Európa 

gondolata demokratikusnak tűnik, ám a fentebb megfogalmazott aggályokra 

tekintettel a később csatlakozott, elsősorban közép-kelet európai tagállamok 

számára ez nem tűnik elfogadható megoldásnak. Tehát az első kérdés az 

együttműködés kereteinek és formájának megjelölése.  

A tagállami kilépés meghatározza az együttműködések szintjét olyan fontos 

szakpolitikai területeken, mind a különösen aktuális európai közlekedési 

politika, a védelmi és biztonságpolitika, a büntetőjogi együttműködés területe, 

az európai környezetvédelmi jog alakulása (melyben generátorként vett részt 

az UK), és még sorolhatnánk. Mindezek alakulása jelenleg azért 

kiszámíthatatlan, mert ezen kérdések jövőbeli rendezésének mikéntjét a 

kilépési szerződés megkötését követően rögzítheti majd a kilépő tagállam és 

az EU új – immár nemzetközi jogi jellegű – megállapodása. Tehát a jövőbeli 

kooperáció nem tárgya a kilépési tárgyalásoknak, annak rögzítésére vagy a 

kilépési szerződésben (vagy a kilépés nem kívánt ipso iure bekövetkezését) 

követően kerülhet sor, a kilépést követő átmeneti időszakban. Ezt követően 

kerülhet sor annak elemzésére is, hogy az integrációban maradó államok és az 

EU hogyan folytatja az együttműködést.  

Annyi viszont megállapítható, hogy a fent említett szakpolitikai kérdések 

alakulásában az Egyesült Királyság kulcsszerepet töltött be, tehát kilépésük 

esetén ezen szakpolitikai kérdések alakulása is új irányvonalakat vehet. 

Azokon a területeken, melyeken az UK fontolva haladt, az együttműködés 

erősödésére, gyorsulására is számítani lehet. Ez Magyarország számára is 

jelentős lehet számos együttműködési területen, ahol például a britekkel együtt 

alkottuk a blokkoló kisebbséget, s a Brexitet követően veszíthet jelentőségéből 

ez a mechanizmus. 
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3.1. Az EU és harmadik országok közti hatályos együttműködési modellek  

 

Jelenleg hat olyan együttműködési forma létezik, amely alkalmasnak 

mondható az Unió és az UK kilépést követő kapcsolatának rendezésére, 

tekintettel az államok hasonló gazdasági-politikai-társadalmi és jogi 

fejlettségére, összehasonlítható kulturális hagyományaikra.  

A következőkben ezeket mutatom be röviden, majd elvégzem 

összehasonlításukat és ennek eredményeképp levonom a következtetéseket az 

általam leginkább alkalmazhatónak vélt formát illetően. A fejezetet beiktatását 

azért éreztem szükségesnek, mert a III. rész tartalmához szervesen 

kapcsolódik. Ennek ellenére az előző fejezetben bemutatott uniós polgárság 

intézményétől eltérően, lényegesen szűkebb körben vizsgálom. Ennek 

hátterében az az egyszerű megfontolás áll, hogy fejezet jórészt politikai alkuk 

eredményeképp kidolgozott együttműködési formákat mutat be, leíró 

jelleggel, melyek elméletben ugyan alkalmazhatóak lehetnek a UK-EU poszt-

Brexit kapcsolatra, ám ez a gyakorlatban korántsem bizonyos. A politikai 

folyamatok bemutatása és a gazdasági kérdések beható elemzése nélkül a 

teljesség igényével ezen témakör meglátásom szerint nem vizsgálható. Ezért 

ebben a fejezetben nem is törekszem a teljességre, csupán a tekintetben, hogy 

a tematikailag a disszertációhoz kapcsolódó témaköröket beépítem – az 

elemzéshez szükséges mértékben – ahogy ezt célkitűzéseim között 

szerepeltettem is. 

Tekintettel arra, hogy az OMR és OCT státuszokat – mint korábbi 

gyarmatok számára kidolgozott együttműködési, felzárkóztatási és piacra 

jutást segítő formákat – nem tartom alkalmasnak a kilépési eljárásban részt 

vevő Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kapcsolatainak rendezésére, ezért e 

fejezetben az említett két státusz bemutatását, feltüntetését teljes mértékben 

mellőzöm. 
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3.1.1. Az általános-EGT: a norvég modell 

 

Norvégia 1972-ben Angliával együtt nyújtotta be csatlakozási kérelmét. A 

kérelem – az első brit kérelemmel szemben − sikeresnek bizonyult közösségi 

oldalról, azonban az azt megerősíteni célzott norvég népszavazás385 

elutasította a csatlakozás lehetőségét. Norvégia az Európai Gazdasági Térség 

tagja, mely azt jelenti, hogy teljes piaci hozzáféréssel rendelkezik.386  

Az EU belső piacra vonatkozó sztenderdjeit el kell fogadnia a piacra jutás 

és piaci hozzáférés érdekében, de ezek az aktusok nem érintik a 

mezőgazdaságot, a halászatot, az igazságügyet, valamint nincsenek kötelező 

hatással Norvégia egyéb belügyeire sem. Ideális megoldásnak tűnhetne a 

britek számára a norvég modell alkalmazása, azonban két gyakorlati probléma 

is felmerül ezzel a megoldással kapcsolatban.  

Az első probléma a nettó befizetés összegében realizálódik, ami a 

gazdaságra közvetlen hatással van, hiszen a Norvégia által fizetett összeg 

megegyezik azzal, amit az Egyesült Királyság nettó befizetőként az EU-nak 

juttat387 és cserébe tagállamként még beleszólása is van a közös politikák 

alakulásába, irányok és stratégiák kidolgozásába, melyre Norvégiának nincs 

lehetősége. Tehát, amennyiben a norvég modellt választják a felek jövőbeli 

együttműködésük formájaként, a britek fizetési kötelezettsége vélhetően 

magasabb lesz az eddiginél és támogatásokat sem vehet majd igénybe, 

melyekre tagállamként megvolt a lehetősége.  

A második problémakör, hogy a norvég modell alkalmazása a gazdaságra 

közvetett, de a politikai irányokra annál jelentősebb hatással lenne. Nigel 

                                                           
385 Az 1972-es népszavazáson a norvég szavazóképes lakosság 53,5%-a szavazott nem-mel a 

Közösséghez való csatlakozásra. A norvég választási statisztikákat illetően lásd: 

https://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside

=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=euvalg (letöltve: 2019.04.20.) 
386 James Warren and Monique Ebell: The long term consequences to leaving the EU, Natinal Institute 

Economic Review, 2016 május. 
387 Michael Fuchs jelentette be a BBC-n, hogy: „The per capita fee of Norway is exactly the same as 

what Britain is now paying into the EU. So there won't be any savings.” Forrás: 

www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36639261 (letöltve: 2017.06.30.) 

https://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=euvalg
https://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&KortnavnWeb=euvalg
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36639261
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Farage és Theresa May is csökkentené a szabad munkaerő388 áramlást az 

Egyesült Királyságba, Norvégiának azonban EGT tagállam révén kötelezően 

el kell fogadnia az Unió legtöbb gazdasági normáját, aminek egyik sarokkövét 

az egységes piaci alapszabadságok – köztük a személyek (ezen belül is a 

munkaerő) szabad mozgása − adják. 

Az EGT tagállamaiban a személyek szabad mozgása olyan alapvető jog, 

amely lehetővé teszi valamennyi EGT állam polgárai számára, hogy egy 

másik EGT államban ugyanolyan feltételek mellett vállaljanak munkát, 

biztosítsák megélhetési körülményeiket, mint az adott állam saját 

állampolgárai.389 

 

3.1.2. A svájci (EFTA) modell  

 

A Svájci Államszövetség EFTA tag, de nem EGT tagállam. Tagsága az 

Európai Unió piacán számos bilaterális egyezmény alapján szabályozott 

(hozzávetőleg 120 db), amelyek azonban nem az összes kereskedelmi 

területhez engednek hozzáférést. A svájci pénzbeli hozzájárulása kisebb, mint 

a norvég, és hozzávetőleg az brit hozzájárulás kb. 55%-át teszi ki. A probléma 

a svájci modell esetében is kettős, ahogy a norvég modellnél is.       

Az első gyakorlati probléma a brit alkalmazhatóság vonatkozásában a svájci 

modell kapcsán az, hogy szintén elidegeníthetetlen eleme a szabad munkaerő-

áramlás biztosítása. Svájc és EU közötti kétoldalú megállapodások ezt is 

tartalmazzák. A 2014-es svájci népszavazás390 ennek a mérséklését érte el, 

amelyet az EU Svájc kutatásai támogatásinak391 csökkentésével ellentételezett. 

                                                           
388 A Brexit munkaerő-piaci hatásairól lásd még többek között: GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva: 

Pillanatkép a Brexit munkaerőpiaci vonatkozásairól, Munkaügyi Szemle, 62. évfolyam, 2019/4. szám, 

pp. 80-88. 
389Az Európai Foglalkoztatás mobilitási portálja, forrás: 

ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=free&step=0&lang=hu (letöltve: 2017.06.30.) 
390 Svájc és az EU kapcsolatáról (konfliktusairól) és a svájci népszavazási hagyományokról lásd: KISS 

J. László: Népszavazás után, népszavazás előtt – Svájc és az EU konfliktusa, Külügyi Szemle, 2014 

tavasz, pp. 176-195, elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2282/1/KuSzle2014n1p176.pdf 

(letöltve: 2018.04.25.) 
391 Lásd többek között: https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2015/jun/17/brexit-and-

science-lets-not-make-the-same-mistake-as-the-swiss (letöltve: 2017.04.30.) 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2282/1/KuSzle2014n1p176.pdf
https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2015/jun/17/brexit-and-science-lets-not-make-the-same-mistake-as-the-swiss
https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2015/jun/17/brexit-and-science-lets-not-make-the-same-mistake-as-the-swiss
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A második probléma azokkal a kereskedelmi területekkel kapcsolatos, 

amelyhez Svájcnak nincsen hozzáférése. Ezen szektorok (pl.: bank) a brit 

szabad piaci hozzáférésnek kb. 80%-át392 teszik ki, tehát a fennmaradó, 

szabályozatlan területeket újabb szerződésekben kellene szabályoznia az UK-

nek, amely szintén időigényes és tárgyalások sorát szükségessé tevő 

vállalkozás lenne. 

Svájcot nem köti az EuB gyakorlata, illetve az EU egyéb, tagállamokra 

vonatkozó rendelkezései sem, bár ez csak de iure igaz. De facto ugyanis 

pontosan olyan kötelezettségeket ró Svájcra az EU, mint a tagállamaira az 

uniós jog extraterritorialitásának393 köszönhetően. Ugyanis, amennyiben 

piacra kíván jutni Svájc, azokat a sztenderdeket kell teljesítenie, mint a többi 

tagállamnak. Az uniós jog extraterritorialitásáról, illetve ennek a Brexitet 

követő hatásáról egy külön disszertációt lehetne írni, ezért e részben csak a 

teljesség kedvéért említem ezt a jelenséget. A következőkben a Kereskedelmi 

Világszervezet (WTO) modelljét mutatom be röviden. A Svájci 

Államszövetség mellett az EFTA tagállamai közé tartozik Izland, 

Liechtenstein és Norvégia is. Izland és Liechtenstein eseteire külön nem térek 

ki. 

3.1.3. A WTO modell 

 

A WTO egy multilaterális kereskedelmi szervezet, melynek célja a 

nemzetközi kereskedelem liberalizációja az úgynevezett tarifális kereskedelmi 

akadályok (vámok, exportszubvenciók) és a nem tarifális kereskedelmi 

akadályok (beviteli engedélyek) fokozatos leépítése illetve megszüntetése 

révén. Annak ellenére, hogy a Kereskedelmi Világszervezet394 regulációi 

illenek a legjobban a brit elszakadás párti politikusok prioritásaihoz 

elméletben, az mondható, hogy a legrosszabb gyakorlati hatással ez az 

                                                           
392 forrás: http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36639261  
393 Erről lásd még többek között: SCOTT, Joanne: Extraterritoriality and territorial extension in EU 

law, American Journal of Comparative Law, Vol. 87, 2014, pp. 87-113.; BRADFORD, Anu: The 

Brussels Effect, Northwestern University Law Review, Vol. 107, No. 1., pp. 105-171. 
394 Lásd: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm  (letöltve: 2017.05.20.) 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36639261
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm
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együttműködési forma járna az Egyesült Királyságra vonatkozóan. Ebben a 

modellben ugyanis többé nem lenne a közös piac részese.395 

A modell pozitívumai röviden összegezhetők, tökéletesen illeszkednek 

azokba a „take back control” c. elképzelésekbe, amelyek a Brexit-népszavazás 

kampánymottóját alkották. A Kereskedelmi Világszervezet modelljében 

ugyanis sem a személyek szabad mozgásának, sem a közös költségekhez 

történő hozzájárulásnak nincsenek kötelezően előírt szabályai.  

Ezek habár önmagukban pozitív hozadékúak is lehetnének a britek számára, 

a gyakorlatban ez azért nem teljesen egyértelmű és alátámasztott. Értem ez 

alatt azt, hogy a brit gazdaságnak is szüksége van a bevándorló – ez alatt a 

szabadon mozgó európai munkaerőt értem – munkaerőre.  

A korábbiakban is kifejtett piacra jutási feltételek – így elsősorban az uniós 

sztenderdeknek való megfelelés – itt is megjelennek, amennyiben az érintett 

állam exportálni kíván az EU területén belülre. A szabad kereskedelem ebben 

az esetben a javakra és a szolgáltatásokra nem terjed ki, amelynek hozadéka a 

lehető legkedvezőtlenebb az itt felsorolt modellek közül, hiszen a szolgáltatási 

szektor majdnem a 80%-a a brit GDP396-nek. A GDP ebben az esetben 2,7-

3,7% visszaesést mutatna. A háztartások 4,6-6,3% kiesést tapasztalhatnának a 

megélhetési költségükben a fogyasztást figyelembe véve pedig 4-5,4% 

visszaesést tapasztalhatnánk397 2030-ig. 

 

3.1.4. A CETA és a TTIP típusú megállapodási formák 

 

A CETA398 az Európai Unió és Kanada által kötött399 megállapodás, mely 

2017. szeptember 21-én ideiglenesen hatályba lépett. Erre azt követően került 

sor, hogy a megállapodást a Tanács keretében az EU valamennyi tagállama, 

                                                           
395 Ennek hatásairól lásd a Bank of England publikációját: 

https://www.bankofengland.co.uk/news/publications (letöltve: 2019.02.15.) 
396 Lásd: http://www.economicshelp.org/tertiary-service-sector (letöltve: 2018.02.10.) 
397 James WARREN and Monique EBELL: The long term consequences to leaving the EU, National 

Institute Economic Review, 2016 május. 
398 CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) 
399  Lásd: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-

agreement (letöltve: 2017.06.20.) 

https://www.bankofengland.co.uk/news/publications
http://www.economicshelp.org/tertiary-service-sector
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-agreement
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-agreement
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valamint az Európai Parlament is jóváhagyta. A megállapodás teljeskörűen és 

véglegesen akkor fog hatályba lépni, amikor az összes uniós tagállam 

megerősítette azt. 

Ezzel szemben a TTIP400 az USA és az EU közötti megállapodás-tervezet, 

amely a mai napig nem lépett hatályba – és a 2019. április 15-i tanácsi 

határozat401 alapján már relevanciáját is veszítette. A TTIP megállapodásra 

vonatkozó tárgyalások 2013-ban kezdődtek, de 2016-ban eredménytelenül 

zárultak.402 A TTIP felépítése és struktúrája, valamint az a működési keret, 

amelyet körvonalazott, már elérhető és bizonyos elemei akár használhatóak is 

lennének a brit-EU együttműködésben.  

Mindkét szerződés célja az abban részt vevő országok versenyképességének 

növelése a piaci konkurenciával (többek között a rohamosan fejlődő ázsiai 

országokkal, így pl. Kínával) szemben. Az Egyesült Királyság TTIP 

megállapodásban való részvétele 0,6%-al csökkenthetné a fogyasztók 

kiadásait, ezzel évi 6,3 milliárd font maradna a vásárlóknál.403 Bár a 2019. 

áprilisi tanácsi határozat ezt a javaslatot némiképp okafogyottá teszi. 

A CETA404 megállapodás az áruk tarifájának 98%-át405 eltörli, ám ez nem 

érinti a szolgáltatások piacát, illetve néhány szenzitív ételfajtát (tojás, csirke). 

A származási helyét ezeknek az áruknak szigorú szabályokhoz és 

azonosíthatósághoz406 kötnék, amelyekbe ha a britek a kilépés mellett 

döntenek, egyáltalán nem lesz beleszólásuk.  

                                                           
400 TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 
401 Council Decision 6052/19 of 9 April 2019 authorising the opening of negotiations with the United 

States of America for an agreement on the elimination of tariffs for industrial goods. 
402 A folyamatról lásd még többek között az Európai Bizottság oldalán található lapfület a TTIP-t 

érintő hivatalos és nyilvános információkról: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/  (letöltve: 

2019.04.20.) 
403 DHINGRA Swati - OTTAVIANO, Gianmarco - SAMPSON, Thomas: Should we stay or should 

we leave Centre for Economic Performance, 2015, elérhető: 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/EA022.pdf (letöltve: 2019.04.10.) 
404 A CETA és más formákról lásd még többek között: ANGYAL Zoltán: Nemzetközi gazdasági 

szervezetek intézményi struktúrája és döntéshozatali mechanizmusa (OECD, WTO, NAFTA, 

CEFTA), In: FAZEKAS Judit-PALÁSTI Gábor (szerk.): Globalizáció − piacliberalizáció: A 

világméretű globalizáció megvalósításának jogi eszközrendszere, a piacliberalizációs szabályozás 

és korlátai: Tanulmánykötet, Miskolc, Novotni Alapitvány, (2004) pp. 15-36. , 22 p. 
405 BATSAIKHAN, Uuriintuya: Mapple Syrup on Belgian Waffles: EU-Canada trade, 2016. október 

20., elérhető: http://bruegel.org/2016/10/mapple-syrup-on-belgian-waffles-eu-canada-trade (letöltve: 

2017.01.01.) 
406 Lásd: http://www.bbc.com/news/world-europe-37749609 (letöltve: 2017.05.20.) 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/EA022.pdf
http://bruegel.org/2016/10/mapple-syrup-on-belgian-waffles-eu-canada-trade
http://www.bbc.com/news/world-europe-37749609
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3.1.5. A különös EGT-társulás: a török modell 

 

Törökország407 nem EGT tagállam és nincsen hozzáférése a teljes piachoz, 

tehát egy speciális társulásról beszélhetünk a török modell esetében. Az 

Európai Unió és Törökország közötti viszony kétszintű vámunióban került 

meghatározásra és kimunkálásra.408 

Az első szint a Törökországból az Európai Unióba exportált termékekről 

rendelkezik, amely szabályozás kimondja, hogy az onnan érkező áruk mind 

vám és kvótamentesek. A második szint az Európai Unión kívüli exportokra 

vonatkozik. Ezen termékekre Törökország az EU vámmértékét és kvótáit 

alkalmazza. 

Ezen szabályozások, habár sokrétűek, a mezőgazdaságot és a szolgáltatások 

piacát alapvetően nem érintik. Ezek hiánya kiesést okozhatna a brit 

gazdaságnak, valamint a brit export desztinációja nem merül ki kizárólag az 

EU területével, így a fennmaradó termékekre irányadó vámok még több terhet 

rónának közvetetten az államra és ezáltal közvetve a szolgáltatások piacára, 

eredményében a fogyasztókra, tehát nem túl előnyös ez a megállapodási forma 

a brit-EU kapcsolatot tekintve. 

 

3.2. A modellek összehasonlítása 

 

A következő táblázat a gyakorlati szempontból leginkább alkalmazhatónak 

tartott együttműködési formákat tartalmazza, – a fent röviden összegzett hat 

modellt − kiegészítve azzal az alternatívával, amellyel csökkenthetővé 

válhatnak a kilépéssel esetlegesen okozott gazdasági hátrányok, 

következmények, visszaesések.  

                                                           
407 Törökország EU-val fennálló kapcsolatairól lásd PRIEGER Adrienn doktori értekezését: Az 

európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra, 2018, mely elérhető: 

http://corvina.kre.hu:8080/phd/Prieger_disszertacio-10.24395_KRE.2018.004.pdf (letöltve: 

2019.04.20.) 
408 2006/646/EK tanácsi határozat az EK–Törökország Vámügyi Együttműködési Bizottság 1/2006 

határozata (2006. szeptember 26.) az 1/95 EK–Törökország társulási tanácsi határozat részletes 

alkalmazási szabályainak megállapításáról. 

http://corvina.kre.hu:8080/phd/Prieger_disszertacio-10.24395_KRE.2018.004.pdf
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A táblázat a Bruegel Intézet409 által készített minta alapján készült.  

 

 EGK 

(norvég) 

EFTA 

(svájci) 

VÁMUNIÓ 

(török) 

CETA 

(kanadai) 

ÚJ 

Szabad 

tárgyalás 

lehetősége 

harmadik 

országgal 

IGEN IGEN NEM IGEN IGEN 

Az EU 

szociális és 

munkaerő-

piaci 

sztenderdjei 

vonatkoznak 

IGEN NEM NEM NEM IGEN 

Vámmentes 

kereskedelem 

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN 

Közös 

költségvetés-

hez való 

hozzájárulás 

(A UK 

jelenlegi 

hozzájárulá-

sa 100%) 

100% 55% NEM NEM TÖBB, 

MINT 

100% 

Szavazati jog NINCS NINCS NINCS NINCS JAVAS-

LAT 

TÉTELI 

Közös 

piachoz való 

hozzáférés 

IGEN RÉSZ-

BEN 

NINCS NINCS IGEN 

Személyek 

szabad 

mozgása 

IGEN NEM IGEN IGEN NEM 

 

                                                           
409 A Bruegel Intézet egy olyan 2005-ben felállított független brüsszeli székhelyű intézmény, amely 

nemzetközi gazdasági összefüggések elemzését hivatott szolgálni. 
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3.2.1. Szabad kereskedelmi tárgyalás lehetősége harmadik országokkal 

 

Mint az a modellekből is látszik − Törökország kivételével − a harmadik 

országgal szembeni szabad tárgyalás lehetősége fennáll mindegyik 

megállapodási formánál. Az Európai Unió szempontjából azért sem lenne 

megfelelő döntés e szabadságának korlátozása, mert kihatással lehet a jövőbeli 

kapcsolatuk alakulására. Hozzátéve, hogy az UK harmadik országgá válása 

esetén az EU nem korlátozhatja a többi harmadik országgal folytatandó 

tárgyalásait az UK-nek.  

3.2.2. Az EU szociális és munkaerőpiaci szabályaihoz való kötöttség 

 

A modellek tekintetében egyedül az EGK típusú megállapodási formára igaz, 

hogy ezen szabályokhoz van kötve, a többi esetben nem, legalábbis de iure. 

Ahogy fentebb már kifejtettem, az uniós sztenderdeknek való megfelelés 

alapvető feltétele a piacra jutásnak, ezáltal de facto meg kell felelniük az ilyen 

jellegű előírásoknak az érintett államoknak. Tehát, a jövőbeli együttműködési 

formára vonatkozó megállapodás − ha kifejezetten nem is rögzíti majd az 

uniós normáknak való megfelelés követelményét – de facto az UK-nek meg 

kell felelnie majd ezen előírásoknak, amennyiben hozzá szeretne férni a belső 

piachoz és annak közel 512 millió410 fogyasztójához.  

3.2.3. Vámmentes kereskedelem 

 

Talán a vámunió a legnagyobb vonzóerő azon államoknak, akik be kívánnak 

lépni az Unióba. A britek vámunióból való kilépése a lehető legrosszabb 

eshetőség, hiszen – ahogy már a kilépési szerződéshez kapcsolódó 

problémáknál felvetettem – ez talán a határkérdéseket és a költségeket illetően 

jelent majd gyakorlati nehézségeket. A vámunióból való kilépés nélkül – 

elfogadva a belső piac egységét és oszthatatlanságát, ezáltal a személyek 

szabad mozgását is – egy működőképes brit-EU együttműködés jöhetne létre, 

                                                           
410 A britekkel jelenleg 512 millió, nélkülük kb. 435 millió. 
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mely gazdaságilag előnyös lenne mindkét fél számára, politikailag viszont 

biztosítottá válhatna a vágyott brit függetlenség.  

3.2.4. Az Uniós költségvetéshez való hozzájárulás kötelezettsége és 

mértéke 

 

A brit kilépést követően a választandó együttműködési formától függően 

szükséges meghatározni a hozzájárulás mértékét. Nyilvánvalónak tűnik, hogy 

az EU nem fog a jelenleginél411 kedvezőbb feltételeket biztosítani a briteknek, 

hiszen ezzel elismerné döntésük alátámasztottságát és adott esetben hasonló, 

kilépésre vonatkozó elhatározásra sarkallhatná a többi tagállamot. Nem 

feltételezem egyébként, hogy egy előnyös brit kilépés arra ösztönözné a többi 

tagállamot, hogy lépjenek ki, hiszen mindenki más előnyökért részese az 

integrációnak. Ahogyan Paul Beaumont professzor412 fogalmazott szóbeli 

konzultációnk alkalmával, „senki sem válik el a feleségétől, csak mert a 

szomszédja elvált, és neki bejött ez a lépés”. Természetesen, az EU, mint 

politikai és gazdasági szereplő, nem engedheti meg, hogy a britek túl jól 

járjanak a kilépéssel, de egy nyertes-nyertes kimenetelű folyamat mindkét fél 

számára több előnyt tartogat, mint az esetleges ellehetetlenítés. 

3.2.5. Részvétel a döntéshozatalban 

 

A szavazati jog és a tanácskozási jog biztosítása szintén sarkalatos kérdés két 

fél jövőbeli együttműködésében. Jelenleg részese uniós tagállamként az EU 

döntéshozatalnak az UK, kilépése esetére nem célszerű ezen jogokat 

biztosítani számára. Fogalmilag kizártnak tartom, hogy tagállami jogviszony 

nélkül gyakoroljanak a britek tagállami jogokat. Bár, annyira kivételes 

tagállami helyzetük van – amíg ki nem lépnek – hogy gyakorlatilag szinte nem 

is tekinthetők tagállamnak. A különutas megoldásokról már korábban írtam, 

ezért erről e fejezetben nem szólok. Egy olyan, alternatív megoldás lehetne 

                                                           
411 A CEP (Centre for Economic Performance)  kutatása szerint a brit GDP 0,31%-a a nettó befizetés 

mértéke. Lásd: Brexit:impact on UK trade and living standards, 2016 nyár. 
412 Az Aberdeeni Egyetem professzora. 
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megfelelő erre a helyzetre, amely nem borítaná fel az arányosság 

követelményét a többi tagállammal szemben, de mégsem egy teljesen 

elszigetelt helyzetet eredményezne. A Bruegel Intézet úgy fogalmaz 

javaslatában, hogy „az Egyesült Királyságnak hangja lenne – de nem 

szavazata – a döntéshozatalban”413.  

Ez lényegében tanácskozási jogot jelentene az UK számára, de szavazati 

jog gyakorlását nem. Kérdés, hogy az Egyesült Királyság kiegyezne-e ilyen 

pozícióval a nagyhatalmi-politikai színtéren.  

3.2.6. A belső piachoz való hozzáférés 

 

A közös piachoz való teljes hozzáférést a Bruegel Intézet javaslata olyan 

módon kívánta biztosítani, hogy ezért cserébe az UK hozzájárul a közös 

költségvetéshez, aláveti magát az EuB joghatóságának (melytől az UK 

elzárkózik), és kötné az összes belső piacra vonatkozó szabályzás is. Mindez 

megfelelő lehetne abban az esetben, ha a belső piaci alapszabadságok 

oszthatóak lennének, tehát az UK szemezgethetne, mely szabadságokkal kíván 

élni és melyeket korlátozni. A személyek szabad mozgásának korlátozására 

nincs lehetőség, a belső piac egy csomag, vagy minden eleme kell, vagy egyik 

sem. Az oszthatóság lehetővé tétele olyan tényező, mely ösztönözhetne más 

tagállamokat is a kilépésre, akiknek épp pl. a személyek szabad mozgásával 

kapcsolatosan lennének fenntartásaik. Ezért meglátásom szerint a közös 

piachoz való teljes hozzáférés csak a négy alapszabadság teljes mértékű 

érvényesülésével lehetséges, azokat megosztani nem megengedhető. 

 

 

 

                                                           
413 A CEP (Centre for Economic Performance)  kutatása szerint a brit GDP 0,31%-a a nettó befizetés 

mértéke. Lásd: Brexit:impact on UK trade and living standards, 2016 nyár. 
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A  III. RÉSZT ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

Kétségkívül az Egyesült Királyság kilépése számos gyakorlati kérdést vet fel. 

A britek különösen nagy erőfeszítéseket tettek a nemzeti fizetőeszköz és 

szuverenitás védelmében. Ennek megfelelően a UK az euróövezet 

kiterjesztésének ellensúlyozásában jelentős szerepet vállalt. Ezért kilépésük 

akár hazánkra nézve is jelenthet jogi és gazdasági változásokat.  

A brit kilépés következményeképp felgyorsulhatnak európaizációs 

törekvések, pl. a közös pénz kiterjesztését illetően. Az UK a legnagyobb 

eurozónán kívüli államként jelentős – a szuverenitását és annak minden 

szegmenség, így a pound-ot is következetesen óvó – ellenpont az 

integrációban. Szerepét tekintve megállapítható, hogy a francia és német 

politikai szándékok méltó ellenpólusaként, az ún. blokkoló kisebbség414 táborát 

erősítette számos szakpolitikai területen, hasonlóan a lengyel és a magyar 

állásponthoz. Erre tekintettel, a brit kilépést követően gyakrabban kerülhet sor 

az ún. joanninai-kompromisszum415 alkalmazására. Kilépésük a gyakorlatban 

így Magyarország jövőbeli pozícióit illetően is érezhető hatással bírhat.   

Ehhez kapcsolódóan kérdéses magának az integrációnak is a jövője. Milyen 

irányba fog haladni az Európai Unió? Milyen tendenciák várhatóak a brit 

kilépésnek köszönhetően? 

Az integráció szempontjából a legradikálisabb esetben a Brexit 

következménye lehet akár a dezintegráció is, mely során több tagállam dönthet 

a brit példa követése mellett. Ez pedig hosszútávon az Unió széteséséhez, az 

együttműködés radikális átalakításához is vezethetne.  

                                                           
414 A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanács négy, az Unió népességének több mint 35 

%-át képviselő tagállamából kell állnia. 
415 A tagállamok kérhetik a Lisszaboni Szerződés 7. nyilatkozatában foglalt „joanninai-

kompromisszum” alkalmazását. Ez a rendelkezés abban az esetben is lehetővé teszi a tagállamok egy 

csoportja számára, hogy valamely szöveggel szembeni ellenkezését érvényre juttassa, ha a csoport 

létszáma nem elegendő a blokkoló kisebbség létrehozásához. Ebben az esetben a tagállamok 

csoportjának jeleznie kell a Tanácsnak, hogy ellenzik valamely aktus elfogadását. A Tanácsnak 

ekkor minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy kielégítő megoldást találjon a 

tagállamok csoportja által felvetett aggodalmakat illetően. A Tanács ilyen irányú döntésének 

ésszerű határidőn belül és az uniós jog által meghatározott kötelező határidők sérelme nélkül kell 

megszületnie. A „joanninai-kompromisszum” tehát mindenekelőtt egy politikai kompromisszum. 
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Ezzel teljes mértékben ellentmondó irányváltás is bekövetkezhet, mely az 

integráció közeledését jelenti. Erre, a fentebb említett blokkoló kisebbséget 

rendszeresen támogató, jelenleg az EU népességszám szerint második416 

legnagyobb államát jelentő Egyesült Királyság kilépése hatással lehet – 

amennyiben a tanácsi döntéshozatal mechanizmusait nem változtatják meg a 

brit kilépésre tekintettel esetlegesen kialakuló aránytalanságok orvoslása 

céljából.  

A tagállami kilépés szükségszerű következménye, hogy az érintett 

tagállamra vonatkozó uniós jogforrásokat, így különösen a szerződéseket 

módosítani kell. Ide kapcsolódnak azok az intézményi reformok, melyekre a 

disszertáció keretein belül nem tértem ki. Ilyen például a kilépett tagállam 

uniós közszolgáinak jövőjét érintő szabályozás – azon kérdések, melyeket 

diszkrimináció-mentesen, de a kilépésre tekintettel kell rendezni. Mi történik 

például az Európai Bíróság – vagy más intézmény − brit alkalmazottaival? Itt 

nem az elsőre egyértelműnek mondható „egy tagállam egy bíró szabályra” 

gondolok, hanem például a főtanácsnokok helyzetére, akiknek a hivatásuk 

betöltése nem feltételezi a tagállami állampolgárságot. Menesztik-e Eleanor 

Sharpston417 brit főtanácsnok asszonyt a tagállami kilépésre tekintettel, vagy 

maradhat az EuB alkalmazottja, tekintettel arra, hogy munkaköre független 

tagállami állampolgárságától? Letöltheti-e a kilépett tagállam uniós bírája a 

mandátumából hátra lévő időt, vagy azonnali hatállyal távoznia kell?  

De ide tartozik a kilépés hatásának vizsgálata pl. a hivatalos nyelvek418 

elismerését illetően is. Az ezekhez hasonló kérdésekre ezen disszertáció 

keretein belül nem volt lehetőség kitérni.  

A személyekhez kapcsolódó kérdésekhez tartozik a tanulmányi-kutatási 

célú mobilitások jövőképének vizsgálata is, melyre az értekezés szűkebb 

                                                           
416 Az értekezés készítésének kezdetén az EU harmadik legnagyobb állama volt népességszám szerint 

az Egyesült Királyság. 2019-re, megelőzve Franciaországot, a világ 21. legnagyobb népességszámú 

országaként az UK a második az EU-ban. Lásd: http://worldpopulationreview.com/countries/ 

(letöltve: 2019.05.01.) 
417 E. Sharpston főtanácsnok asszony luxemburgi állampolgárságot szerzett (2018/19-ben), így 

nyilván az ő esetében uniós polgársága fenntartható ezen az alapon. 
418 Lásd ehhez többek között: SOMSSICH Réka: What Language for Europe?, Elte Law Journal, Vol. 

2016:1, 2016, pp. 103-115.  

http://worldpopulationreview.com/countries/
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fókuszának meghatározása miatt nem vállalkoztam. Tény, hogy a hallgatói és 

oktatói-kutatói célú személymozgás korlátozása indokolatlannak tűnne, mind 

az EU, mind az UK részéről. Számos brit felsőoktatási intézmény honlapján419 

találhatunk Brexit-lapfület, Brexittel kapcsolatos rektori-dékáni 

nyilatkozatokat, melyekben ígéretet tesznek a kilépést megelőzően jogviszonyt 

létesített EU27 hallgatók változatlan feltételekkel történő oktatására.   

További következménye lehet a kilépésnek az uniós polgárságot és/vagy a 

tagállami állampolgársági szabályokat érintő reform, fejlesztés. A korábban 

bemutatott tendenciákat és kifejtett javaslatokat e fejezetben nem kívánom 

megismételni, de a teljességre való törekvés miatt meg kell azokat említenem. 

Jogi szempontból nem elhanyagolható következmény továbbá az sem, hogy 

a kilépéssel az uniós jog területi és személyi hatálya csökken – egyrészt az 

Egyesült Királyság területén, másrészt az UK-val speciális kapcsolatban lévő 

vagy annak fennhatósága alá tartozó államok vonatkozásában (Gibraltár, 

Bermuda, Falkland-szigetek, Kajmán-szigetek, stb.). Ezekre a területekre 

ugyanis valamilyen szinten hatással van az uniós jogalkotás, mely hatás a 

kilépést követően420 is megmaradhat jogrendszerükben. Az uniós jog 

extraterritoriális jellege számos területen – versenyjog, belső piachoz 

kapcsolódó sztenderdek, környezetvédelem, stb. – felismerhető jelenség, 

azonban a brit kilépéssel az említett területeken is érvényesülhet majd az uniós 

jog ezen jellege, méghozzá erősebben, mint a többi harmadik ország 

vonatkozásában, melyek sosem tartoztak az uniós jog közvetlen hatálya alá. 

Ilyen és ezekhez hasonló, megszámlálhatatlan jogi-jogtudományi vagy épp 

nem jogi (politikai, gazdasági, társadalmi, integráció-elméleti, stb.) kérdés 

tartozhat még a tagállami kilépés és kifejezetten a Brexit tárgykörébe. A 

következőkben a kutatásom eredményeit foglalom össze. 

                                                           
419 Lásd pl. az Aberdeeni Egyetem oldalán található Brexit infókat, mely a hallgatóknak szól: 

https://www.abdn.ac.uk/search/results.php?f.Categories%7Cstudents=For+Students&query=brexit&

collection=uoa-meta-all valamint a személyzetnek: 

https://www.abdn.ac.uk/search/results.php?query=brexit&collection=uoa-meta-

all&f.Categories%7Cstaff=For+Staff (letöltve: 2019.04.30.) 
420 Lásd többek között: KISS Lilla Nóra: Kiss, Lilla Nóra, General Issues of Post-Brexit EU Law 

(December 2017). EUROPEAN STUDIES – VOLUME 4/2017. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3196102 

https://www.abdn.ac.uk/search/results.php?f.Categories%7Cstudents=For+Students&query=brexit&collection=uoa-meta-all
https://www.abdn.ac.uk/search/results.php?f.Categories%7Cstudents=For+Students&query=brexit&collection=uoa-meta-all
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A disszertációm céljául tűztem a tagállami kilépéshez általánosan – bármely 

tagállam esetleges kilépése esetén – kapcsolódó jogi kérdések vizsgálatát.  

A jogi kérdések alatt az EUSz. 50. cikke, tehát a kilépési záradék anyagi és 

eljárási jellegű rendelkezéseit vizsgáltam meg a teljesség igényével. Erre a 

disszertáció második részében került sor. Ezt megelőzte egy integráció-

történeti és szabályozási előzményeket bemutató első rész – melyben 

teljeskörűen bemutattam az „egységesülés és megtorpanás” lényegesebb 

pontjait, feltártam az azok hátterében meghúzódó okokat, ezzel támasztva alá 

a második és harmadik részek de lege ferenda javaslatait. A harmadik részben 

pedig a már kilépett állam és az EU kapcsolatához köthető egyes – mondhatni 

különös részi – kérdéseket összegeztem. Ebben a részben természetesen a 

teljesség igénye nélkül, hiszen valamennyi együttműködési terület 

feldolgozása és bemutatása esetén a disszertáció fókusza szükségszerűen 

áthelyeződött volna az általános, bármely tagállam kilépése esetén vizsgálandó 

kérdésekről a Brexitre. Ez utóbbi pedig egyáltalán nem volt célom. A Brexitre, 

ahogy erre már a bevezetőben kitértem, csak, mint a kilépés apropójaként 

tekintettem. Nem volt célom az aktuálpolitikai szándékokat, eseményeket 

folyamatosan rögzíteni. Ez esetben ugyanis a tudományos elemzés leíró-

összefoglaló munkává derogálódna, arról nem is beszélve, hogy vélhetően 

igen gyakran írhattam volna újra már elkészült fejezeteket. Az előzőekből 

következően nem céloztam a kilépéssel a brit jogrendszerben – vagy más 

tagállam kilépése esetén annak a belső jogrendszerében – esetlegesen 

bekövetkező változások vizsgálatát, a tendenciák bemutatását. 

A hipotézisem az volt, hogy a Brexit – mint rendkívüli esemény – 

lehetőséget biztosít bizonyos kérdések újratárgyalására az intergráción belül. 

A Brexit nem kór, hanem tünet. A jele annak, hogy a jelenlegi együttműködési 

forma feszültségekkel teli. Működőképes rendszer, mely hibaüzenetet küldött. 

A döntést, hogy figyelmen kívül hagyjuk-e az üzenetet és megvárjuk, míg leáll 

a rendszer, vagy megpróbáljuk megelőzni a kórt és kezelni a tünetet, ezáltal 
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egy nyertes-nyertes eredményt elérni, nekünk kell meghoznunk. 

Természetesen, a nagyhatalmi politikai játszmák nem feketék és fehérek, a 

résztvevők pedig nem jók vagy rosszak, a kérdés tehát egyáltalán nem ilyen 

egyszerű. Ennek ellenére jómagam – szerzőként − lehetőségként tekintettem a 

Brexitre és nem problémaként. Nem lehet elhallgatni azonban azt sem, hogy a 

2016-os brit népszavazás körülményei, annak politikai kampánya, a 

kampányok külföldi finanszírozása körüli kérdőjelek, valamint a választók 

(félre)tájékoztatása által felvetett kérdésekre a mai napig nincsenek 

megnyugtató válaszok.421 A rendszerhiba ezért lehet, hogy csak egy tagállamra 

korlátozódik, nem pedig az egész szervezetre. Utóbbi esetben az orvoslás is 

csak tagállami szinten történhet.  

A kutatásom eredményeit a következőképpen összegzem: 

1. A tagállami kilépés teoretikus felvetése már önmagában az integráció 

kudarcaként értékelhető, még ha ténylegesen nem is kerül sor a kilépésre. A 

tagállami kilépés elvi lehetősége azért sem hagyható figyelmen kívül, mert az 

uniós és nemzetközi jogi viszonyokban az in integrum restitutio nem 

érvényesíthető. 

2. A közösségi – majd uniós – jog hiányosságaként nevesíthetjük a kilépési 

klauzula hiányát, illetve annak késői – a Lisszaboni Szerződéssel történő – 

beiktatását. Ennek kapcsán elemeztem Grönland kvázi-kilépését és 

összevetettem az uniós jog és a nemzetközi jog alapján történő tagállami 

kilépési eljárást is. Számos hasonló vonás és elv jelenik meg a két 

szabályozási sémában, mely alapján azt a következtetést vontam le, hogy a 

tisztán nemzetközi jog szabályai szerinti kilépési eljárás eredménye nem 

feltétlen tért volna el az uniós jogi alapokon folytatandó eljárásétól.  

3. A kilépési cikkely uniós jogi keretek közé helyezése a tagállami 

szuverenitást támogató döntés volt. Azonban, érintheti az EU pozícióit, 

                                                           
421 A Brexit népszavazási kampányról szóló, 2018-ban bemutatott Brexit: The uncivil war (háborúban 

mindent szabad) c. angol életrajzi dráma, történelmi film, dokumentum jellegű mozifilm 

meglátásom szerint rendkívül jól szemlélteti a népszavazás átláthatatlan körülményeit, a kampány 

eszközeit és a befolyásolás modernkori technológiai és pszichológiai lehetőségeit. 
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melynek következménye, hogy az integrációs paradigma változik, már 

önmagában a klauzula aktiválásával. 

4. Az kilépési döntésre vonatkozó nyilatkozat megküldése előtt az EU teljes 

mértékben elzárkózott a tárgyalásoktól a kilépését elhatározott, de még azt 

hivatalosan be nem jelentő tagállammal. Meglátásom szerint ez akár a lojális 

együttműködés elvét is sértheti, hiszen egy szerződéses kapcsolatban a 

feleknek kötelezettségük van a jóhiszemű és tisztességes tárgyalásokra. 

Elképzelhetőnek tartom, hogy a tárgyalások azonnali – 2016. június 23-i 

népszavazást követő – megkezdése akár más eredményre is vezethetett volna. 

A gazdasági és politikai elszigeteltség csökkentése mindkét fél érdekét 

jelenthette volna, és lehetőség lett volna egy nyertes-nyertes kimenetelű 

folyamatra. Ez esetben ugyanis még a kilépési döntés közlése előtt 

nyilvánvalóvá vált volna a kilépés feltételrendszere a britek számára. Ez 

persze már a múlté, de talán azt érdemes megfontolni, hogy a lojális 

együttműködés elve magában hordozza-e a tárgyaláshoz (tájékoztatáshoz) 

való jogot már a hivatalos értesítést megelőzően (vagy épp azt megelőzendő), 

és megfelelt-e ennek a „no negotiation before notification” politikája.  

5. Az EUSz. 50. cikke újrafogalmazást igényel álláspontom szerint, 

tekintettel arra, hogy számos – fentebb kifejtett – kérdést nyitva hagy, melyek 

gyakorlati szempontból szükségesek. Az új 50. cikk megszövegezésére a 

második részben tettem javaslatot. Célom a jelenlegi szabályozás hézagainak, 

nyitott kérdéseinek rendezése volt. Ezek szerint: szükséges a kilépésre 

vonatkozó döntés és a kilépési szándék elhatárolása. A kilépési nyilatkozat 

visszavonható, meghatározott feltételekkel. A kilépési eljárásnak időbeli 

kereteket határoztam meg a jogbizonytalanság és az elhúzódó eljárások 

kiküszöbölése végett. Az EUSz. 50. cikknek tartalmaznia kellene a felek 

kötelezettségeit is. A kilépési szerződés elemzése (nyelvtani, történeti, célelvű, 

stb.) során azt tapasztaltam, hogy más eredményre juthatunk a grammatikai és 

a teleologikus értelmezés eszközén keresztül. 
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6. A kilépési szerződés ratifikálása szükséges eleme a kilépési eljárásnak. A 

ratifikálás kilépő állam általi elmaradása megalapozhatja a kilépési döntést 

közlő nyilatkozat visszavontnak tekintését. 

7. A kilépési szerződés elsődlegesen uniós jogi jellegű dokumentum, mely 

nemzetközi jogi jegyeket is magán hordoz, ezért jómagam vegyes jellegű 

szerződésnek tekintem. A szerződésben bármely tagállam kilépése esetén 

bizonyos kérdéseket rögzíteni szükséges, így: határkérdések (ha a vámuniót is 

elhagyja), pénzügyi kérdések, valamint az uniós polgárság jövőjét érintő 

kérdések, továbbá a kilépést követő átmeneti időszak időtartama, keretei. Az 

EU és az UK közötti kilépési szerződés kézirat lezárásakor elérhető szövegét 

használtam ugyan forrásként, de mély elemzésére – annak bizonytalan jövője 

okán − nem vállalkoztam. 

8. Az uniós polgárság jövőjét vizsgáló fejezetben egy tagállami 

szuverenitás körébe eső de lege ferenda javaslatot tettem, de nem közvetlenül 

az uniós polgárság szabályozására vonatkozóan, hanem a tagállami 

állampolgársági szabályok minimális összehangolásán keresztül. Ennek oka, 

hogy az uniós polgárság – mint szupranacionális jog – alapját egy nacionális 

tényező adja. Így ezen szabályok összehangolása szükségszerűen elősegítené 

az uniós polgárság egységét. 

Álláspontom szerint különösen a kettős állampolgárság elismerése lenne 

szükséges minden tagállamban. Másrészt, valamelyik állampolgárság 

megszerzésére vonatkozó alapelv – a ius sanguinis vagy ius soli  – egységes 

elfogadását, vagy akár mindkettő bevezetését tartom szükségesnek valamennyi 

tagállamban. 

9. Az uniós polgárság kapcsán az intézmény differenciálását, szintezését 

tartom szükségesnek. A kilépésre nyitva álló időszak előtt, vagy a kilépés 

napján született brit állampolgárok uniós polgári jogállásának életük végéig 

tartó biztosítása indokolt meglátásom szerint, amely az egyén számára 

élethosszig biztosítaná a szerzett jogokat, míg az EU szempontjából csupán 

egy (emberi élethosszig tartó) átmeneti időszakot jelentene. 
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10. A britek, akik az EU27 területén a 2004/38/EK irányelv szerint már 

megszerezték a huzamos tartózkodási jogot, tarthassák meg e jogukat 

változatlan feltételek mellett. Ez már az uniós polgárság korlátozott 

(csökkentett) voltát, szintezését jelentené, bár legalább a legfontosabb 

részjogosítvány megmaradna – ha csak territoriálisan is. Ez a gyakorlatban a 

Kurič doktrína alapján amúgy is érvényesíthető is lenne – legalábbis az EJEB 

előtt.  

11. Az előző pontban javasolt csökkentett uniós polgári jogállás kezelésére 

egy hatósági eljárás keretében javasolnám az uniós polgári (huzamos 

tartózkodási) igazolvány kibocsátását, amely „uniós útlevélként” funkcionálna 

az EU27 területén élő britek, s az Egyesült Királyságban élő EU27 

állampolgárok számára. Ezáltal az uniós polgároknak biztosított egyenlő 

bánásmód legalább a huzamos tartózkodás jogot illetően megmaradna a 

kilépést követően is, mikor ex lege elveszít(het)ik uniós polgári jogállásukat. 

Amennyiben a ius est ars boni et aequi még napjainkban is értéket képvisel, 

legalább az uniós polgárokra tekintettel újra kell gondolni a kereteket – akár a 

tagállami állampolgársági szabályok közelítésével, akár az uniós polgárság új 

dimenziójának megteremtésével.  

12. Szükségszerűen egy tagállam kilépése intézményi és 

szerződésmódosítással kapcsolatos kérdéseket is érint, ezeket érintőlegesen 

fejtettem ki. 

13. Felvázoltam a jelenleg harmadik országok és az EU együttműködésére 

létrehozott formákat. Véleményem szerint a norvég és a svájci együttműködés 

modelljei mind remek példák arra, amikor az EU és harmadik országok kötnek 

olyan tartalmú együttműködési megállapodásokat, melyek uniós tagsághoz 

tapadnak alapvetően. Így a szabad mozgáshoz való jogok és ezek védelmét 

szolgáló intézkedések kiterjesztésére már van „jó gyakorlat”. Kérdés, hogy 

egy ex-tagállam esetén politikailag mennyire megengedett a nyertes-nyertes 

eredmény, nem jelent-e ez ösztönzést a bent maradó tagállamok 

viszonylatában – a kilépés elhatározására, vagy a gyorsuló integrációval 

szembeni esetleges ellenállásra. 
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14. A Brexit lehetőséget biztosít arra, hogy a jogalkotó és a jogtudomány 

képviselői konzultáljanak a jogi szabályozás jövőjét illetően, hogy az 

teljesíthesse hivatását, hiszen – ahogy a brit példán is látszik – egy tagállami 

jogviszony és ahhoz kapcsolódó minden extra előny kilépés általi megszűnése 

nem orvosolható az in integrum restitutio által.  

 

Álláspontom szerint nincs egyszerű helyzetben sem a jogalkotó, sem a 

jogalkalmazó a tagállami kilépéshez kapcsolódó kérdések megválaszolásában 

és helyes képviseletében. A kilépés számos bel- és külpolitikai kérdést takar, 

melyek rendezésére szükséges lesz szerződéses kereteket biztosítani. A 

szerződésnek pedig célszerű mozgásteret hagynia, így számos kérdésben 

nyitottabb, keret jellegű, flexibilis szabályokra lehet szükség. Gyakran 

mondják, hogy „ahol sok a szabály, ott nagy a fejetlenség”. A kilépési 

szerződés, majd a jövőre vonatkozó megállapodás során is célszerű figyelni a 

túlszabályozás elkerülésére. Tapasztalataim szerint sokkal szívesebben tartják 

be és követik azokat a jogi iránymutatásokat az állampolgárok, amiket értenek 

és átlátnak. Ebben az esetben az államoknak kell majd átlátniuk az eddig 

egyértelmű és letisztult mechanizmusok és szabályok szerint, uniós keretek 

között működő rendszer új változatát, formáját.  

Az Egyesült Királyság esetén érdekes mutató az Európai Bírósághoz 

fordulás tendenciája. Az 1973-as csatlakozásuktól 2018. december végéig 637 

db422 brit bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás iránti 

ügy volt az EuB előtt. Ez azt engedi feltételezni, hogy a brit 

igazságszolgáltatási rendszert már jelentős mértékben áthatotta az EuB 

joggyakorlata, mely hatás nem múlhat el nyomtalanul, egyik napról a másikra. 

A brit jogi gondolkodás, jogi nyelv és érvelési metódusok is kétségkívül hatást 

gyakoroltak az európai jogi gondolkodásra, mely maradandóbb hatás lehet a 

bent maradó common law országokra tekintettel. Álláspontom szerint ez az 

immáron 46 éves szimbiózis mindkét jogrendszerre maradandó impulzusokat 

                                                           
422 Az EuB éves jelentése – 2018, p. 144., elérhető: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/_ra_2018_en.pdf (letöltve: 

2019.01.18.) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/_ra_2018_en.pdf
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gyakorolt, melyből kölcsönösen profitálhattak és profitálhatnak a jövőben is. 

Nehézséget jelenthet majd a brit jogászoknak az átállás, a jogszabályok 

deeuropanizálása, feltéve, hogy erre sor kerül. Szerzőként úgy gondolom, 

hogy – mind az uniós piacra történő kijutás, mind a megszokás kényelme – a 

jól bevált és működőképes megoldások fenntartását indokolná a jövőben is. 

 

Megítélésem szerint a Brexit kampány címszavaként fémjelzett „take back 

control” stratégiát az utóbbi időszakban az EU következetesen alkalmazza a 

brit kilépési tárgyalások eredményeképp elfogadott, de a mai napig nem 

ratifikált kilépési szerződés kapcsán. Ez az attitűd azt jelzi számomra, hogy az 

EU behúzta a kéziféket a zsákutcába vezető leejtőn, megelégelve a brit 

fontolva-szemezgetve toporgó különutas megoldásokat. A kilépési szerződés 

brit országgyűlés általi három alkalommal történő elutasítása tökéletesen 

szemlélteti az Egyesült Királyság EU-hoz való viszonyát, melyet mindig is a 

külön jogosultságok, fenntartások rendszere jellemzett. Úgy tűnik, hogy a 

szokások nehezen változnak, a britek továbbra sem tudnak, akarnak gyors és 

egyértelmű döntést hozni a kilépési szerződés ratifikációja vagy a kilépésre 

vonatkozó döntésük visszavonása érdekében. Addig is, míg a folyamat le nem 

zárul, várjunk türelemmel!  

 

      

THE END? 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Európai Unióból való kilépés egyes jogi kérdései 

Az értekezésem célja, hogy megvizsgáljam az Európai Unióból való tagállami 

kilépés egyes uniós jogi vonatkozású kérdéseit. Ez alatt értem egyrészt – 

általános és elméleti jelleggel – az európai integrációs folyamat alakulását, 

másrészt az EUMSz. 50. cikkének elemzésével különösen a kilépés anyagi 

jogi és eljárási kérdéseit, a kilépési szerződés jogi természetét, a kilépést 

követő átmeneti időszak jogi természetét, valamint az ezekhez szervesen 

kapcsolódó egyes gyakorlati kérdéseket, mint amilyen például az uniós 

polgárság sorsának alakulása. Kiemelkedően fontosnak tartottam az uniós 

polgárság fogalmi kérdéseit megvizsgálni a Brexit tükrében, és de lege 

ferenda javaslatokat megfogalmazni az állampolgársági szabályok minimális 

összehangolását illetően – tekintettel a Brexit okozta rendkívüli helyzetre. 

Ezek adják az értekezés tárgyát. 

A keretek meghatározásakor fontosnak tartom azt is rögzíteni, hogy az 

értekezés kizárólag az uniós jog területére fókuszál, nem célja a kilépéssel 

bekövetkező brit jogi változások vizsgálata, sem pedig az aktuálpolitikai 

folyamatok nyomonkövetése, dokumentációja. A dolgozatom célja tehát a 

kilépési folyamat bemutatása a fentebb megnevezett főbb kérdések jogi 

szempontú elemzésével.  

A Brexitre a kilépési eljárás apropójaként tekintek, a dolgozat tudatosan 

tart távolságot az aktuálpolitikai helyzettől, és csak az elemzéshez feltétlenül 

szükséges mértékig támaszkodik a kézirat lezárásakor is folyamatosan változó 

eseményekre. Ennek oka egyrészt az, hogy a doktori értekezésemben nem 

kifejezetten a brit kilépés leíró elemzését tartottam célomnak, másrészt az, 

hogy a Brexit önmagában egy folyamatosan „mozgó célpont”, melynek 

tudományos szempontú vizsgálata számos elméleti és gyakorlati nehézségbe 

ütközik.Gondolok itt többek között arra, hogy például 2018 őszén hónapokon 

keresztül napi szinten változott a politikai álláspont a tekintetben, hogy lesz-e 

kilépési szerződés, s ha igen, milyen tartalommal. Ezért az EU és az UK 
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közötti kilépési szerződés kézirat lezárásakor elérhető változatát használtam 

forrásként, de mély elemzésére – annak bizonytalan jövője okán − nem 

vállalkoztam. Mindezekből kifolyólag úgy döntöttem, hogy a dolgozat 

bizonyos fejezeteiben a biztosnak tekinthető tényezőket használom, de a 

bizonytalannak tekinthető tényezőket, szempontokat figyelmen kívül hagyom. 

Célom tehát az általam különösen fontosnak vélt jogi aspektusok elemzése, 

s ezekhez kapcsolódóan de lege ferenda javaslatok megfogalmazása volt. Így 

a dolgozatban hangsúlyt kapott a kilépési folyamatot megelőző társadalmi 

folyamatok vizsgálata, lényegében az integrációs paradigma és a kilépés 

kapcsolata, ezt követően a kilépési klauzula (EUSz. 50. cikk) elemzése, az 

uniós polgári jogálláshoz kapcsolódó álláspontom kifejtése.  

Ennek megfelelően az értekezés szerkezetileg három nagy egységre 

tagolódik. A felépítés a tagállami kilépés időbeliségéhez kapcsolódik 

logikailag, ezzel mintegy időrendbe is helyezve a kilépési eljárás egyes 

gyakorlati és jogi kérdéseit. Az első szerkezeti egység a Brexit előtti időkre 

utalva „Az EU-ból való kilépés integrációelméleti és történei alapjai, 

értékelése” fejezetcímet viseli. Ebben a részben az integrációs folyamatok 

fejlődésére és alakulására, az euroszkepticizmus térnyerésére, majd ezekből 

következően a Brexitre térek ki. Az első részben – miután bemutattam az 

intergáció fejlődési tendenciáit és egyik következményét, a Brexitet − 

megvizsgálom a brit kilépés hatását az integrációs tendenciákra. Tehát az első 

rész igyekszik a Brexit és az integrációs paradigma (és annak változása) közti 

kölcsönhatást feltárni.  

Egy rövidebb fejezetet szenteltem az uniós (közösségi) kilépési klauzula 

bevezetése előtti, épp ezért a nemzetközi jog szabályai szerint lebonyolított – 

általam kvázi-tagállami kilépésként jelzett − esetre, nevezetesen Grönland 

Európai Közösségekből történő kilépésére. Lényegében ez az esemény az 

uniós jog területi hatályának csökkenéseként volt értékelhető, habár maga a 

közösségi jog nem szabályozta a kilépés kérdését. E tekintetben 

kakukktojásnak tűnhet a fejezet beiktatása, mégis úgy vélem, hogy a kilépés 

kérdésének vizsgálatakor megkerülhetetlen ezen előzmény bemutatása. A 
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fejezet fontosságát az adja, hogy a nemzetközi jog szerinti és az uniós jogi 

alapokon történő kilépési eljárás összevetését teszi lehetővé. Végül, az első 

rész utolsó fejezetében az integrációs projekt értékelését tűztem ki célul, 

különösen a Brexit fényében, tehát azt vizsgálom, hogy a brit kilépés milyen 

folyamatokat indíthat meg az európai integráció fejlődését, további alakulását 

illetően.  

A második rész „A tagállami kilépés szabályozása az uniós jogban és a 

gyakorlatban” címet kapta, hiszen ez a kilépés jogának és eljárási kérdéseinek 

az elemzését tartalmazza, melyek aktuális, és részben a kézirat lezárásakor is 

nyitott kérdések. Itt több aktualitást is beépítek az értekezésbe, hiszen a 

teljesség igényével ezek említése nélkül nem vizsgálható maga a folyamat, 

legfeljebb az 50. cikk elemzését lehetett volna elvégezni. Ez a rész két 

nagyobb fejezetre tagolódik. Az első a kilépéshez való jog vizsgálata – ez 

maga az EUSz. 50. cikk részletes és teljességre törekvő elemzése. Fontosnak 

tartom megjegyezni, hogy a kézirat bizonyos fejezeteinek készítésekor több 

Brexitet érintő ügy is volt az Európai Bíróság előtt, melyekben a műhelyvitára 

szánt kézirat lezárásának idejére ítélet született. Az ügyek kapcsán korábban 

kifejtett saját jogi álláspontom mellett – az azokat alátámasztó bírósági 

ítéleteket is elemeztem, beépítettem az értekezésbe. 

Lényegesnek tartottam a kilépési klauzulához kapcsolódó joghézagok és 

pontatlanságok vizsgálatát. Ezek közé tartozik többek között a kilépési 

nyilatkozat visszavonhatósága vagy visszavonhatatlan jellege, a kilépési 

szerződés kötelező volta, az ipso iure tagállami jogvesztés, a szándék és a 

döntés kifejezések egyidejű és zavaró használata, a szuverén tagállam 

alkotmányos követelményekkel összhangban való döntéshozatala, stb. Ezeket 

illetően saját álláspontomat, valamint de lege ferenda javaslataimat is 

megfogalmaztam az értekezésben.  

E részben kapott helyet a kilépési szerződés jogi természetének vizsgálata 

és a rendelkezésre álló kilépési szerződéstervezet felépítésének és tartalmi 

elemeinek bemutatása. A jogi természet alatt a szerződés vegyes, nemzetközi 

és uniós jogi elemeket egyaránt hordozó jellegét értem. Tény, hogy egy uniós 
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tagállam és az Unió közti megállapodás uniós jogi dokumentum kell(ene) 

hogy legyen, azonban tekintettel arra, hogy egy kilépési eljárásban érintett 

állam és az EU közti megállapodásról van szó, ez korántsem egyértelmű. A 

következmények pedig a szerződés értelmezésére jogosult és a vitás kérdések 

esetén joghatósággal bíró intézmény megnevezésekor lehetnek relevánsak. E 

körben – elhatárolva a kilépési szerződéstől – említem meg a kilépést követő 

jövőbeli együttműködésre vonatkozó megállapodást, de e dokumentum már 

vélhetően egy tisztán nemzetközi jog keretei között megkötött szerződés lehet. 

Ezen együttműködési formára vonatkozó fejtegetések a harmadik részben 

kerülnek kifejtésre, tekintettel arra, hogy ezt a szerkezeti egységek 

időbeliséghez kötése végett leginkább a harmadik, „A tagállami kilépést 

követően felmerülő egyes jogi kérdések” c. részbe éreztem beilleszthetőnek.  

A harmadik részben, az átmeneti időszak egyes kérdéseinek vizsgálatát 

követően a gyakorlatban leginkább tetten érhető, az általam legfontosabbnak 

tartott kérdést, az uniós polgárság jövőjével foglalkozik. A brit kilépés kérdése 

már elméletben is számos rendkívüli helyzetet vetett fel. Az, hogy az uniós 

polgári jogállás szerzett jogként alanyi jogi jellegű jogokat biztosít a 

tagállamok állampolgárainak, felveti azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha a 

jogállás alapját adó tagállami jogviszony megszűnik. Elvehető-e, elveszíthető-

e az uniós polgárság? Vagy annak bizonyos részjogosítványai elveszíthetőek, 

míg mások nem? A Brexit egyik pozitív hozadéka, hogy felhívta az uniós 

jogalkotó figyelmét szabályozandó kérdésekre. Habár az uniós polgárság 

témaköre a Brexittől függetlenül is kiemelt jelentőségű, annak szabályozása – 

tekintettel a tagállamok szuverenitására és állampolgársági szabályaik 

meghatározásához fűződő jogaikra – kétségtelenül szenzitív tárgykör.  Ebben a 

rendkívül érzékeny kérdésben kíséreltem meg megfogalmazni a Brexit egyik 

üzenetét, az állampolgársági szabályok minimális összehangolásához fűződő 

közös, valamennyi tagállamot érintő érdeket és mindehhez kapcsolódóan de 

lege ferenda javaslataimat. Ezen javaslatok megfogalmazásakor az uniós 

polgárok közös érdekeit – és nem a nemzetállami tagállamok politikai 

törekvéseit − vettem alapul, mert úgy gondolom, hogy a jogtudomány egyik fő 
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hivatása, hogy a társadalmat szolgálja, életüket teljesebbé és biztonságosabbá 

tegye. A Brexit és más hasonló események lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

a jogalkotó és a jogtudomány képviselői konzultáljanak a jogi fejlesztéseket 

illetően, hogy az teljesíthesse hivatását, hiszen – ahogy a brit példán is látszik 

– egy tagállami jogviszony és ahhoz kapcsolódó minden extra előny kilépés 

általi megszűnése nem orvosolható az in integrum restitutio által. 

Véleményem szerint nem lehet több évtizedes uniós tagállamként eltöltött időt 

meg nem történtté tenni és a tagállami szuverenitás, a szubszidiaritás és 

hasonló – alkotmányos − értékek és elvek bástyája mögül struccpolitikát 

folytatni. Ez a humánus szemlélet érezhető a kilépési szerződés tervezetből is – 

melyet a britek a kézirat lezárásakor még nem ratifikáltak. A dolgozatban – 

többek között – javasolt, állampolgársági szabályok összehangolására 

vonatkozó elképzelés univerzális – ám kétségkívül tagállami szuverenitást 

érzékenyen érintő − megoldást nyújtana. 

Az értekezés harmadik szerkezeti egysége – ahogy fentebb már utaltam erre 

– „A tagállami kilépést követően felmerülő egyes jogi kérdések”címet kapta. 

A szerkezeti egységek már említett időbeli logikája miatt e fejezetbe került a 

brit kilépést (vagy más tagállami kilépést) követő átmeneti időszak jogi 

természetének vizsgálata – itt különösen az együttműködés kereteinek 

meghatározása, a felmerülő jogi kérdések és viták rendezése. Ez utóbbi alatt 

értem például azt, hogy jogviták eldöntésekor mely intézménynek van (lesz, 

lehet) joghatósága; vagy azt, hogy időben meddig tart az átmeneti időszak; 

milyen pozícióban és kapcsolatban állnak a felek egymással; stb. A harmadik 

részre jellemző, hogy e körben volt a legnehezebb az aktualitásoktól 

elvonatkoztatni. Az aktualitások pedig szükségszerűen változók, mely több 

helyen feltételezést tett csupán lehetővé. A kilépést követő átmeneti időszak 

kereteit a kilépési szerződés kell, hogy rögzítse. Mivel átmeneti időszak 

szükségképpeni velejárója egy tagállam kilépésének (az új, bármiféle 

kapcsolat kezdetéig), míg a kilépési szerződés elvileg nem kötelező eleme az 

eljárásnak, a helyzet némiképp ellentmondásos. Természetesen a kilépési 

szerződés kötelező elemként való kezelése (melyre a második részben térek ki) 
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az EUSz. 50. cikk grammatikai és teleologikus értelmezésének eredményétől 

függően eltérhet. A kilépési szerződés (ha van), akkor tartalma (kilépésben 

érintett) tagállamonként eltérő lehet. Ezért igyekeztem általános jelleggel 

rögzíteni azokat a kérdéseket, melyek az átmeneti időszakot valamennyi 

tagállam esetleges kilépése esetén jellemzik és meghatározzák. A harmadik 

rész harmadik fejezete a kilépett tagállam és az Európai Unió közti új 

együttműködési forma potenciális, jelenleg más államokkal fennálló 

mechanizmusok kereteit mutatja be – egészen pontosan azokat a modelleket, 

melyek jelenleg meghatározzák a nem uniós, de EU-val gazdasági 

kapcsolatban álló államok együttműködését. Erre a teljesség igénye végett 

tértem ki, hiszen ahhoz a kérdéskörhöz szervesen hozzátartozik a jövőbeli 

együttműködés mikéntje, vagy az erre már működő modellek bemutatása. Bár 

fontosnak tartom azt is rögzíteni, hogy a kézirat lezárásakor nem állnak 

rendelkezésre biztos információk a jövőt illetően, sőt még az sem biztos, hogy 

a brit kilépés ténylegesen megtörténik. Ezért ezen fejezet inkább jellemezhető 

egy deskriptív jellegű összefoglalóként az egyes lehetőségekről, mint 

tényleges javaslat a brit-EU együttműködési formát illetően. Álláspontom 

szerint a jelenlegi, azaz tagállami kapcsolat a legmegfelelőbb brit-EU 

együttműködési forma, ezért – szerzőként – bízom benne, hogy e forma 

fennmarad a jövőben is – például a kilépési nyilatkozat visszavonásának 

köszönhetően.  

Az értekezés célja tehát az, hogy a tagállami kilépés általános és különös 

kérdéseit bemutassa, elemezze, s ezekhez kapcsolódóan de lege ferenda 

javaslatokat rögzítsen. A hipotézisem az, hogy a Brexit – amellett, hogy 

sajnálatos esemény az EU és az UK történetében – esélyt is jelent. Lehetőséget 

a reformokra, az integráció újra értelmezésére, a keretek ismételt felállítására, 

egyfajta újratervezésre.  
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SUMMARY 

Legal aspects of the withdrawal from the European Union 

My dissertation aimed to examine the main legal issues related to the 

withdrawal of any of the Member States from the European Union. I mean, on 

the one hand, the evolution of the European integration process, both on a 

general and theoretical basis, and the other hand, the analysis of the Article 50 

TFEU, the so-called withdrawal clause. Under the analysis of Art. 50 TEU I 

mean in particular, the substantive and procedural aspects of the exit, the legal 

nature of the withdrawal agreement, the legal nature of the transitional period 

following the exit, and certain practical issues linked to them – such as the 

development and future tendencies of the EU citizenship. 

I considered it extremely important to examine the conceptual issues of EU 

citizenship in the light of Brexit and to make de lege ferenda proposals for the 

minimum harmonization of nationality rules − given the extraordinary 

situation caused by the Brexit.  

When defining the frameworks, I also consider it important to state that the 

dissertation focuses exclusively on the field of EU law, neither purposes of 

examining the legal changes of the British legal system due to the Brexit nor 

intends to follow-up and describe the current policy processes. The aim of my 

dissertation is, therefore, to present the exit process with a legal analysis of the 

main issues mentioned above. 

The Brexit gave the actuality of the exit, and I treat the event as an apropos, 

and I do not intend to analyze the withdrawal of the United Kingdom. I use the 

available information and facts of the Brexit only when it is necessary to 

examine the withdrawal process in general.  

One of the reasons for that is that my doctoral dissertation not intends to 

describe the British exit, and the other reason is that Brexit is a constantly 

'moving target', which hardens its purely scientific examination. 

I mean, e.g. that in the autumn of 2018, the political stance changed over 

the months in terms of whether there would be a withdrawal agreement or not 
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and, if so, with what content. Therefore, I used the version available at the end 

of the manuscript of the EU-UK exit treaty as a source, but I did not undertake 

a deep analysis - due to its uncertain future. For this reason, I have chosen to 

use certain factors that can be considered as certain in certain chapters of the 

dissertation, but I disregard factors and aspects that can be considered 

uncertain. My aim, therefore, is to analyze the legal aspects that I consider to 

be particularly important and to formulate my de lege ferenda proposals. Thus, 

the dissertation emphasizes the analysis of the social processes before the exit 

process, essentially the relationship between the integration paradigm and the 

exit, followed by the analysis of the exit clause (Article 50 TEU), then the 

expression of my opinion on EU status civitatis. Accordingly, the dissertation 

is structured into three large units. The structure is logically linked to the 

timing of a Member States' exit, putting some practical and legal issues in the 

exit procedure in chronological order. The first structural unit, referring to the 

pre-Brexit period, is entitled “The historical development and evaluation of 

the integration and the Brexit”.  

In this unit, I focus on the development and evolution of the integration 

process, the rise of Euroscepticism, and its consequence on the British 

membership. In the first part − , after presenting the development tendencies 

and one of the consequences of the interactions, the Brexit − I examine the 

effect of the British exit on the whole integration. So the first part explores the 

interaction between Brexit and the integration paradigm (and its shift). I have 

devoted a shorter chapter to the case of the EU (Community) exit clause, 

which is preceded by the rules of international law, as a quasi-Member State 

exit, namely the withdrawal of Greenland from the European Communities. 

Essentially, this event could be assessed as a reduction in the territorial scope 

of EU law, although Community law itself did not regulate the issue of the 

withdrawal. In this respect, the introduction of the chapter may seem like a 

cuckoo egg, but I think it is inevitable to present this (his)story when it comes 

to the examination of the exit process. The importance of this chapter is that it 

allows a comparison of the exit procedure under international law and based 
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on EU law. Finally, in the last chapter of the first part, I set out to evaluate the 

integration project, especially in the light of Brexit. 

The second unit is entitled as “The withdrawal of a Member State under 

Union Law and CJEU practice”. This contains an analysis of the unilateral 

right of withdrawal and procedural issues of that, which are current and partly 

open at the time of the closure of the manuscript. This unit is divided into two 

major chapters. The first is the examination of the right to exit − this is a 

detailed and exhaustive analysis of Article 50 TEU. I think it is important to 

note that there were several Brexit cases before the CJEU in the preparation of 

certain chapters of the manuscript, in which a judgment was given at the time 

of closing the manuscript for the workshop. In addition to my legal position on 

the cases, I have analyzed the court judgments that support them and 

incorporated them into the dissertation. I considered it important to examine 

the loopholes and inaccuracies associated with the withdrawal clause. These 

include, inter alia, the revocability or irrevocability of the notification; the 

mandatory feature of signing the withdrawal agreement or the possibility of 

the ipso iure loss of the membership status; the simultaneous and confusing 

use of intention and decision terms, or the exact content of the decision of a 

sovereign Member State in accordance with its constitutional requirements, 

etc. As far as these are concerned, I formulated my position and my de lege 

ferenda proposals for a new Article 50 text. 

This section includes the examination of the legal nature of the withdrawal 

agreement and also the presentation of the structure and content of the non-

ratified withdrawal agreement. The agreement has a mixed character; both 

international and Union law elements could be found. It is a fact that an 

agreement between an EU Member State and the Union must be an EU legal 

act – which could be interpreted only and exclusively by the CJEU – but given 

the fact that an agreement between a State involved in an exit procedure and 

the EU is not that obvious. 

In this area, I would like to mention the agreement on future cooperation 

after the exit, but this document is presumably a contract concluded under 
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international law. Explanations of the alternative forms of future cooperation 

are set out in the third unit, the “Some Legal Issues Following Member State 

Exit”. This is a kind of post-Brexit section.  

In the third part, after examining some of the issues of the transition period, 

I deal with the future of union citizenship, which I consider to be the most 

important and relevant practical consequence of a member state’s withdrawal. 

The Brexit has, in theory, brought several extraordinary situations that 

practitioners have to face. The fact that EU citizenship confers rights on the 

citizens of the Member States as acquired rights. Does the question raise what 

happens if the legal status of the Member State on which the status is based 

ceases? Can EU citizenship be lost? Alternatively, can some of its partial 

rights be lost while others remain? One positive result of Brexit might be that 

it drew the attention of the EU legislator to these issues and the necessity to 

renegotiate these terms. Although the issue of EU citizenship is of paramount 

importance regardless of Brexit, its regulation − given the sovereignty of the 

Member States and their rights to determine their nationality laws − is 

undoubtedly a sensitive issue.  

In this highly sensitive issue, I have tried to formulate one of Brexit's 

messages, the common interest in minimum harmonization of nationality rules 

for all Member States, and my de lege ferenda proposals in this regard. In 

formulating these proposals, I have taken the common interests of EU citizens 

- and not the political aspirations of the Member States - as I believe that one 

of the main purposes of legal science is to serve society, to make our lives 

more complete and safer. Brexit and other similar events provide an 

opportunity for lawmakers and lawyers to consult on legal developments to 

fulfill their function. As the British example shows, the termination of a 

Member State's legal relationship with all its benefits cannot be remedied by in 

integrum restitutio. In my opinion, it is not possible to reverse the time spent 

as an EU Member State for decades. That is why pursuing an ostrich policy 

under the umbrella of national sovereignty and the principle of a subsidiary is 

not always the best option. This humane approach can also be felt in the draft, 
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by this time not-ratified agreement. In my doctoral dissertation, the proposed 

harmonization of nationality rules which would provide a universal solution. 

That is undoubtedly sensitive to national sovereignty, but by acknowledging 

double citizenship, member states could admit that transnational lifestyles 

encouraged by the EU are welcomed.  

In the third section, I examine the legal nature of the transition period − , in 

particular, defining the framework for cooperation, settling legal issues and 

disputes. Under the latter, I understand the institution that has (will have) 

jurisdiction over disputes; or how long the transitional period may last; what is 

the position and relationship between the parties; etc. In the third unit is that it 

was the most difficult to get rid of the actual events. The framework of the 

transition period after the exit should be recorded in the exit contract. Since 

the transitional period is necessarily inherent to the exit of a Member State 

(until the start of any new relationship), while the exit agreement is (in 

principle) not a mandatory element of the procedure, the situation is somewhat 

controversial. Of course, treating the exit contract as an obligatory element (to 

which I refer in the second part) may differ depending on the result of the 

grammatical and teleological interpretation of Article 50 TEU. The exit 

contract, if any, may vary in content (affected by the exit) per Member State. 

That is why I have endeavored, in general terms, to identify the issues that 

characterize and define the transitional period in the event of any Member 

State leaving. The third part of the third part presents the potential framework 

of the new mechanisms for cooperation between the withdrawing Member 

State and the European Union - currently with other states - precisely those 

models that currently define the cooperation of non-EU states with economic 

relations with the EU. I came up with this for the sake of completeness, as the 

issue of future cooperation, or the presentation of existing models, is an 

integral part of this issue. Although, I also consider it important to note that 

there is no reliable information about the future (at the time of the manuscript 

is closed), and it is not even certain that the British exit will take place. 

Therefore, this chapter can be described as a descriptive summary of the 
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individual options, then as a real suggestion of the British-EU cooperation 

form. In my opinion, the current Member State relationship is the most 

appropriate form of British-EU cooperation, and therefore, as an author, I trust 

that this form will continue in the future, for example, by withdrawing the 

withdrawal notification.  

The aim of the dissertation is, therefore, to present and analyze the general 

and specific issues of the Member State's exit and to make de lege ferenda 

proposals related to them. I hypothesize that Brexit − also that it is an 

unfortunate event in the history of the EU and the UK − also means and 

involves a chance. An opportunity to re-reform, reinterpret the integration, re-

establish the frameworks as a kind of redesign. 
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