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2013. január: 
David Cameron bejelenti a 

népszavazást az EU tagságról

2016. június: 
IN-OUT népszavazás (51,9 % 

kilépés mellett)

2016. július: 
Theresa May az új miniszterelnök

2017. Március 27: 
Az Egyesült Királyság bejelenti 
kilépési szándékát: beindul az 

EUSZ 50. Cikkely mechanizmusa

2017- 2018: 
tárgyalások:

2018. november 25.: Az 
Európai Tanács jóváhagyta az 

EK kilépésről rendelkező 
megállapodást,

A Tanács 2019/274 határozata 
a kilépési megállapodás 

aláírásáról

2019. Március: 
Theresa May kéri a határidő 

hosszabbítását június 30-ig és 
bejelenti lemondását

2019. július: Boris Johnson az új 
miniszterelnök (No Deal kilépés)

2019. október: Boris Johnson 
benyújtja a hosszabbítási 

kérelmet, a kérelem nyomán az 
Európai Tanács 2019. október 29-
én a határidőt meghosszabbította  

2020. január 31-ig

2019. december 12: előrehozott 
parlamenti választások az 

Egyesült Királyságban



EUSZ 50. cikk

(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.



Kilépési céldátumok

2019. március 30.

2019. április 13.

2019. November 1.

2020. február. 1.

????????



AZ EURÓPAI TANÁCS AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁGGAL EGYETÉRTÉSBEN HOZOTT 
(EU) 2019/584 HATÁROZATA (2019. április 11.) az 
EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő 

meghosszabbításáról 

(10) Nem engedhető meg, hogy ez a további hosszabbítás aláássa az Unió és
intézményei rendes működését. Ezen túlmenően a további hosszabbításnak az lesz
a következménye, hogy az EUSZ 50. cikkével összhangban az Egyesült Királyság
a kilépés új időpontjáig továbbra is tagállam marad, és maradéktalanul
vonatkoznak rá a tagságból fakadó jogok és kötelezettségek, továbbá, hogy
joga van bármikor visszavonni a bejelentését. Amennyiben az Egyesült
Királyság 2019. május 23–26-án még mindig tagállam, és amennyiben 2019. május
22-ig nem erősítette meg a kilépésről rendelkező megállapodást, akkor az uniós
joggal összhangban köteles megtartani az európai parlamenti választásokat. Abban
az esetben, ha az Egyesült Királyságban nem kerül sor az említett választásokra, a
hosszabbítás 2019. május 31-én lejár…..



EU felkészülése  a brexitre
Megállapodással történő kilépés Megállapodás nélküli kilépés

• Tárgyalások 2017-2018 során
• Az Európai Tanács 2018. november 25-én

jóváhagyta a Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának az Európai Unióból és
az Európai Atomenergia-közösségből történő
kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban:
a kilépésről rendelkező megállapodás) tervezetét,
valamint

• jóváhagyta az egyfelől az Európai Unió,
másfelől Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága közötti jövőbeli kapcsolatok
keretének meghatározásáról szóló politikai
nyilatkozatot.

• A Tanács 2019. január 11-én elfogadta a
kilépésről rendelkező megállapodás (1)
aláírásáról szóló (EU) 2019/274 határozatot

• 19 jogalkotási javaslat az EU Bizottságtól, 
Parlament és Tanács elfogadta

• 63 nem jogalkotási aktus

• 100 felkészülési közlemény szektorspecifikusan

• A Bizottság 6 brexit felkészülési közleménye

• Fókuszpontok meghatározása a 6. sz.
felkészülési közleményben (COM (2019) 394
final) 2019. szeptember 4-én



Polgárok jogai
Megállapodással történő kilépés Megállapodás nélküli kilépés

• Átmeneti időszak
• a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti

eljárás

• az EU27- tagállamok (EU Bizottság
együttműködésével) nemzeti szintű rendkívüli
intézkedéseket fogadtak el annak biztosítása
érdekében, hogy az egyesült királysági állampolgárok
és nem uniós családtagjaik a megállapodás nélküli
kilépést közvetlenül követő időszakban továbbra is
jogszerűen tartózkodhassanak az EU-ban.

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/500
rendelete (2019. március 25.) a szociális biztonsági
rendszerek koordinálása területén az Egyesült
Királyságnak az Unióból való kilépését követő
rendkívüli intézkedések bevezetéséről: az EU
polgáriknak a UK-ban kilépés előtt szerzett szociális
biztonsági jogosultságai védelmet élveznek, tagállami
kiegészítő intézkedések mellett



Határátlépés kérdése megállapodás nélküli 
kilépés esetén

• Problémák vámalakiságok, a közvetett adózás és adott esetben az állat- és
növényegészségügyi ellenőrzések terén,

• Vámalakiságok megfelelésére való felkészülés
• import- vagy exportengedélyek szükségessége: az Egyesült Királyságból az EU-
ba belépő, illetve az EU-ból az Egyesült Királyságba belépő bizonyos
termékekre tilalmak vagy korlátozások is vonatkozhatnak

• Vám – és egyéb (ÁFA, jövedéki) adó-kötelezettség megjelenése
• EU27-tagállamnak meg kell vizsgálniuk ellátási láncaikat, és biztosítaniuk kell,
hogy üzleti terveik figyelembe vegyék e vámok alkalmazását

• Kilépési zavarok a határoknál: kereskedelmi útvonalak felülvizsgálata



Kereskedelem kérdése megállapodás nélküli 
kilépés esetén

• Határátlépéssel kapcsolatos valamennyi probléma

• Az EU-ból származó áruk kivitele során teljesíteni kell a szükséges követelményeket, hogy
érvényesülni tudjanak a kereskedelmi megállapodások keretében nyújtott kereskedelmi
kedvezmények

• Az Egyesült Királyságra nem vonatkozhatnak a szabadkereskedelmi megállapodások

• Az Egyesült Királyságból származó és az EU-ban gyártott termékekbe beépített anyagok,
alkatrészek és alkotóelemek nem minősülnek az EU-ból származónak: a gazdasági
szereplőknek ezért módosítaniuk kell ellátási láncaikat, és gondoskodniuk kell arról, hogy az
exportált áruk, valamint minden okmány és alakiság megfeleljen a vonatkozó kereskedelmi
megállapodások szerinti származási szabályoknak.

• vám- és adóügyi területen jelentkező következményeiről szóló rövid e-tanfolyamok, valamint
az alapvető vámügyi koncepciókról szóló gyakorlati tájékoztatók szintén elérhetők az
interneten

• Bizottság berxit-felkészülési ellenőrző listája a vállalkozásoknak



Pénzügyi szolgáltatások megállapodás nélküli 
kilépés esetén

I. 2018. december 19-én a Bizottság két korlátozott időre szóló egyenértékűségi határozatot
fogadott el:

1. az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára lehetővé teszi a jelenleg az Egyesült
Királyságban letelepedett központi szerződő felek ideiglenes elismerését, hogy azok
továbbra is nyújthassanak szolgáltatásokat az Unióban. 2020. március 30-án jár le.

2. az egyesült királysági központi értéktárak számára lehetővé teszi, hogy továbbra is
nyújthassanak hitelesítési és központi számlavezetési szolgáltatásokat a gazdasági szereplők
számára az Unióban.
2021. március 30-án jár le.

I. A Bizottság két, felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el abból a célból, hogy a
fennálló nem elszámolt származtatott ügyletekkel rendelkező EU27-beli gazdasági
szereplők az Egyesült Királyság kilépésétől számított 12 hónapon belül uniós szerződő
féllel helyettesíthessék az egyesült királysági szerződő feleket anélkül, hogy elveszítenék
ezen ügyletek jelenlegi prudenciális kezelését.



Közlekedés megállapodás nélküli kilépés 
esetén

• Az alapszintű közúti teher- és személyszállítást biztosító Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2019/501 rendelete (2019. március 25.) hatályának 2020. július 31-ig történő
kiterjesztése

• Az alapszintű légi összeköttetést biztosító Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/502
rendelete (2019. március 25.) hatályának 2020. október 24-ig történő kiterjesztése

• Alapszintű vasúti közlekedési szabályok alkalmazása kilépést követő 12 hónapig



Uniós költségvetés megállapodás nélküli 
kilépés esetén

I. A Tanács (EU, Euratom) 2019/1197 rendelete: fenntartja az Egyesült Királyság és az
egyesült királysági kedvezményezettek támogathatóságát a 2019-ben felmerült költségek
fedezésére vonatkozóan, feltéve, hogy:

• az Egyesült Királyság teljesít egy sor feltételt, különösen azt, hogy egy meghatározott időpont
előtt befizeti a 2019. évi költségvetéshez való hozzájárulását, és

• a vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően lehetővé teszi az Unió által végzett
ellenőrzéseket és kontrollokat az Egyesült Királyság területén is.

II. Bizottság közleménye (COM (2019) 394 final) a második határidő hosszabbításra: 2020.
december 31-ig a 2019. évi, rendkívüli eljárásról szóló hatályos rendeletet alkalmazza, ha:

• az Egyesült Királyság elfogadja és teljesíti a 2019-re vonatkozó, rendkívüli eljárásról szóló
rendelet feltételeit,

• befizeti a 2020. évi költségvetési hozzájárulásait,
• és lehetővé teszi az előírt ellenőrzéseket és kontrollokat.



Rendkívüli pénzügyi támogatás megállapodás 
nélküli kilépés esetén

Cél: támogatást nyújtson a megállapodás nélküli kilépés által leginkább érintetteknek

1.Mezőgazdasági ágazatban: meglévő piactámogatási és közvetlen pénzügyi támogatási
eszközök teljes skálája rendelkezésre áll

2.Európai Szolidaritási Alap hatályának kiterjesztése: hogy az fedezze a tagállamokra háruló
azon súlyos pénzügyi terheket, amelyek közvetlenül a megállapodás nélküli kilépésnek tudhatók
be, és amelyeket előzetes felkészüléssel sem lehetne elkerülni

3.az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap bizonyos feltételek mellett támogatást
nyújthasson a megállapodás nélküli brexit következtében elbocsátott munkavállalók számára.

4.a tagállami strukturális- és beruházásialap-programok nemzeti kereteiken belüli
átcsoportosítása a megállapodás nélküli kilépés által okozott kihívások kezelésére fordítsák



Ír kérdés támogatás megállapodás nélküli 
kilépés esetén

I. No deal okozta problémák:
•Ír-sziget sajátos helyzete
•két különálló fiskális és szabályozási terület jön létre az Ír-szigeten
•Vámkivetés egymás termékeire
•Belépés során ellenőrzési és kontroll kötelezettség

No del esetén:
1.meg kell őrizni a belső piac integritását
2.el kell kerülni, hogy ellenőrzött határ jöjjön létre.
3.a nagypénteki megállapodás betartását biztosítani kell



Tájékoztatás, ügyfélszolgálat

I. nemzeti vagy helyi közigazgatási szervekkel a megszokott módon történő kapcsolatfelvétel

II. A ingyenesen hívható ügyfélszolgálatot hozott létre: Europe Direct telefonos ügyfélszolgálat
(az Európai Unió bármely pontjáról ingyenesen hívható 00 800 6 7 8 9 10 11)



CBI tanulmány: Hogyan Tovább  

1. Az egész anyagot kísérő megjegyzések és vélemények egyfajta kiábrándultságot már-már
dühöt tükröznek szinte valamennyi az ügyben érintett döntéshozóval kapcsolatban (UK EU
stb.)

2. a CBI a gazdaság 27 kulcsterületének felkészültségét vizsgálta meg a NODEAL esetén,
valamennyiben zavarokat prognosztizál

3. Hangsúlyozzák, hogy:

• Nagy Britannia tette a legtöbb intézkedést, de nem eleget

• Az EU messze kevesebbet tett, mint NB

• Az üzleti életnek azonnal lépnie kell a No deal-re felkészülés érdekében

• Ha No deal akkor NB és EU részéről közös azonnali lépések szükségesek és ezek
előkészítését már most meg kell kezdeni.

4. Közel 200 ajánlást tett a károk enyhítésére.



Brexit miatti veszteség számokban

Összehasonlít
ás Lakosság Terület (km²) Sűrűség 

(/km2) GDP (Eur) 1 főre jutó 
GDP (Eur)

Európai Unió 
(az Egyesült 
Királysággal) 

513 millió 4,475,757 117 15.9 billió 31,000 

Europai Unió 
(az Egyesült 
Királyság
nélkül) 

447 millió 4,232,147 106 13.5 billió 30,000

https://en.wikipedia.org/wiki/GDP
https://en.wikipedia.org/wiki/Eur
https://en.wikipedia.org/wiki/GDP_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/Eur


Brexittel kapcsolatos álláspontok

I. EU:
• Cél a rendezett kilépés, ha mindenképpen kilép
• DE fel kell készülni a NO DEAL-re is
• Folytatni a felkészülést az összes lehetséges kimenetelre

II. UK
• Rendezett megállapodásra törekvés vs. NO DEAL
• 2019. december 12.: előrehozott választás
• ??????????

III. Magyarország:
• a magyar kormány nem akar, no del brexitet
• maga a BREXIT sem igazán örömteli mivel UK „jó” szövetséges volt az EU-ban, sok ügyben
• ebben a kérdésben nem fognak opponálni semmilyen EU javaslatot
• BREXIT után ha UK nem teljesíti a pü-i kötelezettségeit az Mo-nak 20-30 Mrd Ft
többletkiadást jelent

IV. Harmadik országok álláspontja:
• No deal kategorikus elvetése (7 Ipari és Kereskedelmi Kamara együttes nyilatkozata)
• A brexit globális probléma



De mi lesz brexit után?

I. Lesz egyáltalán brexit? (lásd: 2019/584. határozat preambulum 10. pontja)

II. Mikor lesz brexit (EUSZ 50. cikke korlátlan ideig alkalmazható)

III. Milyen forgatókönyv szerint lesz brexit?

IV.2019. december 21. ????????



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Holovács Gabriella, LL.M
Környezetvédelmi és Infrastrukturális Igazgató

holovacs@mgyosz.hu


