EURÓPAI BIZOTTSÁG

TÁJÉKOZTATÓ
A 2021. január 1-jei helyzet

Kérdések és válaszok – az uniós polgárok jogai az Egyesült
Királyságban az átmeneti időszak végét követően

Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt az uniós polgárokat 2020. december 31-től az Egyesült
Királyságban

megillető

jogokról

a

kilépésről

rendelkező,

2020. február 1-jén

hatályba

lépett

megállapodás második részében foglaltak szerint.
Ez a dokumentum a 2021. január 1-től kezdődően, azonban a türelmi időszak végét megelőzően
alkalmazandó jogi helyzetre összpontosít (a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti új jogállás
iránti kérelem benyújtási határideje nem lehet 2021. június 30. előtt). A dokumentum az átmeneti
időszak végét követően frissítésre kerül.
Az Egyesült Királyság jogszabályainak leírása és a kilépésről rendelkező megállapodás Egyesült
Királyság általi végrehajtása a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapul.
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1. Átmeneti időszak
1.1. Átmeneti időszak: mi volt ez, és milyen változásokat
eredményezett a polgárok jogai tekintetében?
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.
Mindazonáltal a két fél 2020. február 1-től 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakról
állapodott meg. Az átmeneti időszak során az Egyesült Királyság már nem volt az Európai Unió
tagállama, és nem vett részt az uniós döntéshozatali folyamatokban.
Azonban az összes uniós jogszabály minden szakpolitikai területen alkalmazandó volt az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság az EU vámuniójában és
az egységes piacon maradt, és továbbra is vonatkozott rá mind a négy szabadság.
Az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jog ezért továbbra is teljes mértékben
alkalmazandó volt az átmeneti időszak (vagy „végrehajtási időszak”) során annak ellenére,
hogy az Egyesült Királyság már nem volt uniós tagállam.
Ez azt jelenti, hogy az uniós polgárok 2020 végéig élhettek a szabad mozgáshoz való uniós
jogukkal az Egyesült Királyságban.

1.2. Továbbra

is

alkalmazandó-e

az

uniós

polgárok

szabad

mozgásáról szóló uniós jog az Egyesült Királyságban?
Nem, az uniós polgárok szabad mozgásról szóló uniós joga 2020. december 31-től nem
alkalmazandó az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárokra és az EU-ban tartózkodó
brit állampolgárokra.

1.3. Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságba érkezők
ugyanolyan

elbánásban

részesültek,

mint

azok,

akik

2020. február 1-je előtt érkeztek?
Igen. Pontosan ugyanazokkal a jogokkal rendelkeztek az uniós polgárok szabad mozgásáról
szóló uniós jog szerint, mint azok, akik az EU-ból való kilépés előtt érkeztek az Egyesült
Királyságba. Az ő jogaikra is ugyanazok a megszorítások és korlátozások vonatkoztak.

3

2. Kik számára biztosít védelmet a kilépésről rendelkező
megállapodás?
2.1. Kikre vonatkozik a kilépésről rendelkező megállapodás az
Egyesült Királyságban?
Ahhoz, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás védelmet biztosítson számukra, az uniós
polgárok

szabad

mozgásáról

szóló

uniós

joggal

összhangban

a

kilépésről

rendelkező

megállapodásban említett uniós polgároknak és családtagjaiknak jogszerűen az Egyesült
Királyságban kellett tartózkodniuk 2020. december 31-én, az átmeneti időszak lejáratakor.
A kilépésről rendelkező megállapodás nem követelte meg az Egyesült Királyságban való fizikai
jelenlétet az átmeneti időszak végén – a tartózkodási jogot nem érintő ideiglenes távollétek,
illetve a huzamos tartózkodási jogot nem érintő hosszabb távollétek elfogadottak voltak. A
távollétekről részletesebb információk alább találhatók.
Elég volt az, hogy a személyek 2020. december 31-én jogszerűen az Egyesült Királyságban
tartózkodjanak. Amennyiben egy uniós polgár december 31. előtt nem tartózkodott az Egyesült
Királyságban bármilyen időtartamig – elég volt, ha aznap megérkezett az Egyesült Királyságba.
Ahhoz, hogy maradhassanak, az uniós polgároknak és családtagjaiknak az átmeneti időszak
végét követően is jogszerűen kellett tartózkodniuk. A tartózkodásnak a kilépésről rendelkező
megállapodás szerinti anyagi jogi feltételei lényegében megegyeznek az uniós jogban
foglaltakkal.
A feltételeknek megfelelő uniós polgároknak és családtagjaiknak új tartózkodási jogállást kell
kérelmezniük az Egyesült Királyságban a türelmi időszak vége előtt. Amennyiben nem
nyújtanak

be

kérelmet

időben,

előfordulhat,

hogy

elvesztik

a

kilépésről

rendelkező

megállapodás szerinti jogosultságukat.
A kilépésről rendelkező megállapodás szerinti új tartózkodási jogállás megszerzésének
feltételeinek tükrözniük kell a szabad mozgásról szóló irányelvben meghatározott feltételeket (a
6. és 7. cikk tartózkodási jogot biztosít legfeljebb öt évre azok számára, akik munkát végeznek
vagy elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek. A 16–18. cikk pedig huzamos
tartózkodáshoz való jogot biztosít azok számára, akik jogszerűen öt éve ott tartózkodnak).
Az uniós polgároknak és családtagjaiknak az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint kell
kérelmezniük a tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást. A tartózkodási engedéllyel
rendelkező

jogállásnak

az

uniós

polgárok

letelepedési

rendszere

szerinti

odaítélése

alkalmazásában az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy nem értékeli, hogy a tartózkodási
engedéllyel rendelkező jogállást kérelmezők megfelelnek-e minden követelménynek, amelyet a
kilépésről rendelkező megállapodás ír elő.
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Az Egyesült Királyság részletes tájékoztatást nyújt az uniós polgárok letelepedési rendszeréről a
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families oldalon.

2.2. Összefoglalva mi kell ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban
lehessen maradni?
Három dolog! Ahhoz, hogy jogosultak legyen a maradásra, az uniós polgároknak és
családtagjaiknak:
1) az

uniós

joggal

összhangban

rendelkezniük

kell

az

Egyesült

Királyságban

való

tartózkodási joggal 2020. december 31-én;
2) 2020. december 31. után is meg kell felelniük a tartózkodási engedély feltételeinek; és
3) új, egyesült királyságbeli tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást kell kérelmezniük
az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően.

2.3. Mit jelent a türelmi időszak?
A kilépésről rendelkező megállapodás megvédi azon uniós polgárok és családtagjaik jogait, akik
az uniós joggal összhangban 2020. december 31-én az Egyesült Királyságban tartózkodtak.
Nekik nem kell új tartózkodási jogállást kérelmezniük az uniós polgárok letelepedési rendszere
szerint, a türelmi időszak végét megelőzően. A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja,
hogy legalább további hat hónapjuk legyen arra, hogy benyújtsák a kérelmüket.
Ez az átmeneti időszak végét követő és a kérelem benyújtására szolgáló határidőig tartó
időszak az úgynevezett türelmi időszak. Az Egyesült Királyság nemzeti joga ezt a határidőt
2021. június 30-ában határozta meg.
A türelmi időszak alatt a védett uniós polgárok és családtagjaik (akik az uniós joggal
összhangban 2020. december 31-én az Egyesült Királyságban tartózkodtak) tartózkodási joggal
rendelkeznek, amely fennállónak minősül (úgynevezett jogi fikció). Nem utasíthatók ki, kivéve,
ha bűncselekményt követnek el.
Az új, egyesült királyságbeli tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállásra irányuló, az uniós
polgárok letelepedési rendszerének keretében a türelmi időt követően benyújtott kérelmek
figyelmen kívül hagyhatók.

2.4. Az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog –
mire terjed ki?
Az uniós jog értelmében az uniós polgárokat (és családtagjaikat) az uniós jog számos eszköze
alapján illeti meg tartózkodási jog az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő valamennyi
tagállamban. Ezek az eszközök a következők:
a) maga az Európai Unió működéséről szóló szerződés (21., 45., 49. és 56. cikk);
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b) a szabad mozgásról szóló irányelv;
c) a munkavállalók szabad mozgásáról szóló rendelet;
Az esetek túlnyomó többsége vonatkozásában a mobil uniós polgárokra vonatkozó részletes
szabályok a szabad mozgásról szóló irányelvben találhatók. Ha az alábbiakról szeretne többet
megtudni, ebből az irányelvből induljon ki:
•

az Ön jogai és jogosultságai;

•

az Ön családtagjainak jogai;

•

a tartózkodási joghoz kapcsolódó feltételek;

•

közigazgatási eljárások; és

•

a tartózkodási jogot védő biztosítékok.

Az uniós polgárok és családtagjaik, akik az átmeneti időszak előtt és után az Egyesült
Királyságban

tartózkodnak,

és

megfelelnek

az

uniós

jognak,

a

kilépésről

rendelkező

megállapodás által biztosított védelemben részesülnek.

• Tartózkodási feltételek részletesebben
2.5. Cseh állampolgár vagyok, és 2017-ben érkeztem az Egyesült
Királyságba.

Egy

helyi

kórházban

dolgozom.

Maradhatok

2020. december 31-e után?
Igen. Amennyiben továbbra is dolgozik (vagy ha például a szabad mozgásról szóló irányelv
7. cikkének (3) bekezdésével összhangban önhibáján kívül hagyja abba a munkavégzést, önálló
vállalkozó lesz vagy önfenntartó tanulóvá vagy álláskeresővé válik), akkor továbbra az átmeneti
időszak végét követően is az Egyesült Királyságban maradhat.
Önnek joga van ahhoz, hogy az átmeneti időszak végét követően a kilépésről rendelkező
megállapodással összhangban az Egyesült Királyságban tartózkodjon. Ahhoz, hogy megőrizze
tartózkodási jogát, alapvetően ugyanazoknak a lényegi feltételeknek kell megfelelnie, amelyek
az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jog szerint alkalmazandók voltak az átmeneti
időszak vége előtt.
Az új, egyesült királyságbeli jogálláshoz a türelmi időszak előtt kérelmet kell benyújtania az
Egyesült Királyság hatóságaihoz. Miután legalább öt évig jogszerűen tartózkodott az Egyesült
Királyságban, kérelmezheti, hogy az Egyesült Királyságban való tartózkodásának jogállását
olyan állandó tartózkodássá nyilvánítsák, amely több jogot és jobb védelmet nyújt.
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2.6. Az Egyesült Királyságban élő és tanuló lengyel állampolgár
vagyok. El kell-e kezdenem dolgozni ahhoz, hogy megtartsam
itt a jogaimat?
A kilépésről rendelkező megállapodás megvédi azokat az uniós polgárokat, akik az uniós
polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jogban a tartózkodási joghoz kötött feltételekkel
összhangban tartózkodnak az Egyesült Királyságban. Az uniós polgárok lényegében akkor
teljesítik e feltételeket, ha:
•

munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, vagy

•

elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, vagy

•

az e feltételeknek megfelelő más személy családtagjai, vagy

•

már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot (amelyre már semmilyen
feltétel nem vonatkozik).

A

diákként

rendelkeznie.

való
A

tartózkodáshoz
fenti

kategóriák

elegendő
között

erőforrásokkal

lehetséges

a

és

váltás

egészségbiztosítással
(például

ha Ön

kell

befejezi

tanulmányait, és elkezd dolgozni). Ön mindaddig megtartja jogait, ameddig legalább egy
kategória tekintetében teljesíti a feltételeket.
Megjegyzendő, hogy az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy e feltételek némelyikéről
lemond, és nem írja elő az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok vagy családtagjaik
számára, hogy igazolják, hogy dolgozók, vagy hogy rendelkeznek egészségbiztosítással.
Mindazonáltal a jogai megőrzésének előfeltételeként a türelmi időszak vége előtt kérelmet kell
benyújtania az Egyesült Királyság hatóságaihoz az uniós polgárok letelepedési rendszerének
keretében az új, egyesült királyságbeli tartózkodási engedéllyel rendelkező jogálláshoz.

2.7. Részesülnek-e bármilyen védelemben azok az uniós polgárok,
akik néhány hónappal az átmeneti időszak vége előtt érkeztek
az Egyesült Királyságba álláskeresési céllal?
Igen. Azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak vége előtt álláskeresési céllal
tartózkodnak az Egyesült Királyságban, a megérkezésüket követően hat hónapig az országban
maradhatnak (vagy tovább, ha valódi esélyük van a felvételre). Nekik új tartózkodási jogállást
kell kérelmezniük az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét
megelőzően.
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2.8. Dán

állampolgár

vagyok.

2019-ben

érkeztem

az

Egyesült

Királyságba, de nem találtam munkát. Jelenleg nincs pénzem.
Maradhatok?
A kilépésről rendelkező megállapodás megvédi azokat az uniós polgárokat, akik az uniós
polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jogban a tartózkodási joghoz kötött feltételekkel
összhangban tartózkodtak az Egyesült Királyságban. Az uniós polgárok lényegében akkor
teljesítik e feltételeket, ha:
•

munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, vagy

•

elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, vagy

•

olyan más uniós polgár családtagjai, aki teljesíti e feltételeket, vagy

•

már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot (amelyre már semmilyen
feltétel nem vonatkozik).

Azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak végén nem teljesítik e feltételeket, nem
tartózkodhatnak

tovább

jogszerűen

az

Egyesült

Királyságban

a

kilépésről

rendelkező

megállapodás szerint, és a helyzetük az Egyesült Királyság nemzeti jogától függ.

2.9. Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy lemond a teljes körű
egészségbiztosításra irányuló követelményről. Mit jelent ez?
A kilépésről rendelkező megállapodás az uniós jog értelmében fennálló jogokat védi. A teljes
körű egészségbiztosítás a szabad mozgásról szóló irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b)
pontjában foglaltak szerint egyértelműen az önfenntartó személyek jogszerű tartózkodásának
egyik követelménye.
Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy nem írja elő az uniós polgárok számára a teljes körű
egészségbiztosítás meglétére vonatkozó feltételt, vagy azt, hogy megfeleljenek a „tényleges
munkavégzésre vonatkozó tesztnek” ahhoz, hogy az uniós polgárok letelepedési rendszerének
keretében megkapják az új tartózkodási jogállást.

2.10. Párizsban élő francia állampolgár vagyok, de Londonba járok
dolgozni.

Folytathatom

a

munkavégzést

az

Egyesült

Királyságban?
Igen. A kilépésről rendelkező megállapodás az úgynevezett határ menti ingázó munkavállalókat
is védi. A kilépésről rendelkező megállapodás szerint a határ menti ingázó munkavállaló olyan
személy, aki egy országban dolgozik vagy önálló vállalkozó, és egy másik országban lakik.
Továbbra is dolgozhat Londonban, miközben Párizsban él. Önnek kérelmet kell benyújtania az
Egyesült Királyság hatóságaihoz egy olyan okmány iránt, amely igazolja, hogy Ön a kilépésről
rendelkező megállapodás által védett határ menti ingázó munkavállaló. Ez a dokumentum
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megkönnyíti majd az Ön számára, hogy az Egyesült Királyságba beutazzon, ott továbbra is
munkát vállaljon, és visszatérjen Franciaországba.

2.11. Uniós polgár vagyok, és 2017-ben megszereztem az Egyesült
Királyság

huzamos

tartózkodásra

jogosító

engedélyét.

Mi

változik számomra?
Önnek új huzamos tartózkodásra irányuló jogállást kell kérelmeznie az uniós polgárok
letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően. Mivel azonban Ön az uniós
polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog alapján már huzamos tartózkodásra jogosító
engedélyt szerzett az Egyesült Királyságban, a közigazgatási eljárás egyszerű lesz. Mindössze
be kell mutatnia érvényes útlevelét vagy személyi igazolványát, igazolnia kell, hogy öt évnél
hosszabb ideig nem tartózkodott az Egyesült Királyságon kívül, és nyilatkozatot kell tennie az
Önnel szemben esetlegesen fennálló, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről. Az eljárás
ingyenes, és Ön határozatlan időtartamú, egyesült királyságbeli tartózkodásra jogosító
engedélyt kap (az úgynevezett „letelepedett” jogállás).

2.12. 1964-ben érkeztem az Egyesült Királyságba Franciaországból,
és hozzámentem egy fantasztikus brit férfihez. Most is nagyon
szeretjük egymást. Bizonyára semmit nem kell tennem ahhoz,
hogy maradhassak!
Amennyiben biztos benne, hogy huzamos tartózkodási joggal rendelkezik az Egyesült Királyság
nemzeti jogszabályai szerint (határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosító engedély), és ezek
a jogszabályok a jövőben nem lesznek módosítva, a kilépésről rendelkező megállapodás szerint
mellőzheti az új tartózkodási jogállásra irányuló kérelem benyújtását.
Mindazonáltal határozottan javasolt új tartózkodási jogállást kérelmezni az uniós polgárok
letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően. Ez szilárd jogot biztosít
Önnek arra, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodjon, és ettől nem foszthatják meg az
Egyesült Királyság jogszabályainak módosításai.

2.13. Máltai állampolgár vagyok. 2018-ban érkeztem az Egyesült
Királyságba,

hogy

egy

építkezésen

dolgozzak.

Sajnálatos

módon nemrégiben baleset ért munka közben, és tartósan
keresőképtelen vagyok. Remélem, nem kell elhagynom az
országot!
Nem kell elhagynia. Az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog értelmében azok,
akiknek munkahelyi baleset következtében elszenvedett tartós keresőképtelenség miatt abba
kellett hagyniuk a munkavégzést, huzamos tartózkodáshoz való jogot szereznek. Ez a jog az
átmeneti időszak végét követően védelmet élvez.
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Önnek új huzamos tartózkodásra irányuló jogállást kell kérelmeznie az uniós polgárok
letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően.

2.14. Holland

állampolgár

vagyok,

és

1995

óta

az

Egyesült

Királyságban dolgozom. Terveim szerint néhány éven belül
nyugdíjba megyek. Tanácsot szeretnék kérni arra vonatkozóan,
hogy maradhatok-e Hollandiában a nyugdíjazásomat követően
is.
Igen. Mivel Ön már legalább öt évet tartózkodott és dolgozott az Egyesült Királyságban,
megszerezte az ottani huzamos tartózkodáshoz való jogot, amely már semmilyen feltétel
teljesítésétől sem függ (mint például az, hogy továbbra is dolgoznia kell). Mindazonáltal új,
huzamos tartózkodásra irányuló jogállást kell kérelmeznie az Egyesült Királyság joga szerint, a
türelmi időszak végét megelőzően.

• Távollétekre vonatkozó szabályok
2.15. Görögországból származom, és 2018-ban érkeztem az Egyesült
Királyságba, hogy ott folytassam tanulmányaimat. 2020-ban öt
hónapot Olaszországban töltöttem Erasmus+ ösztöndíjasként,
majd visszatértem az egyesült királyságbeli egyetememre.
Remélem, ez nem gyakorol kedvezőtlen hatást az egyesült
királysági tartózkodásomra!
Nem, ez semmilyen hatást nem gyakorol az Ön jogaira az Egyesült Királyságban. Az uniós
polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog értelmében az egy év alatt hat hónapot nem
meghaladó távollétek nem befolyásolják a tartózkodás folyamatosságát. E biztosítékokat a
kilépésről rendelkező megállapodás is tartalmazza.

2.16. A kilépésről rendelkező megállapodás szerint legfeljebb évente
hat hónapig lehetek távol anélkül, hogy veszélyeztetném a
tartózkodási jogállásomat az Egyesült Királyságban. Mit jelent
az „évente hat hónap”?
A kilépésről rendelkező megállapodásban az „évente hat hónap” szabály a szabad mozgásról
szóló irányelv azonos szabályát másolja. Ugyanazzal az értelmezéssel bír. A szabad mozgásról
szóló uniós irányelv szerint az uniós polgár ideiglenesen távol lehet egy éven belül összesen hat
hónapot meg nem haladó időtartamig. Minden év azon a napon kezdődik, amelyen az uniós
polgár megkezdte a tartózkodását a fogadóországban.

10

2.17. Finn állampolgárként 2010-ben a szabad mozgásra vonatkozó
uniós jog értelmében huzamos tartózkodási jogot szereztem az
Egyesült

Királyságban.

Egyesült

Királyságot,

2017 márciusában
hogy

elhagytam

Svédországban

az

folytassam

tanulmányaimat. Vissza kell-e térnem az Egyesült Királyságba
még az átmeneti időszak vége előtt annak érdekében, hogy ne
veszítsem el ottani jogaimat?
Nem. Mivel Ön az elutazása előtt huzamos tartózkodási joggal rendelkezett az Egyesült
Királyságban, Ön a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik, ha a távozástól
számított öt éven belül (azaz 2022. március előtt) visszatér. Mindazonáltal az uniós polgárok
letelepedési rendszerével összhangban új, huzamos tartózkodási jogállást kell kérelmeznie. Ezt
a kérelmet a türelmi időszak vége előtt kell benyújtani.

2.18. Beiratkoztam a Manchesteri Egyetemre, hogy a 2020/2021-es
tanévben

megkezdjem

a

tanulmányaimat.

Sajnos

a

koronavírussal kapcsolatos utazási korlátozások miatt nem
tudtam az Egyesült Királyságba utazni. Távoktatásban végzem
a tanulmányaimat. Megvéd-e engem a kilépésről rendelkező
megállapodás?
Sajnos csak azon uniós polgárok számára garantált a kilépésről rendelkező megállapodás által
nyújtott védelem, akik az átmeneti időszak vége előtt érkeztek az Egyesült Királyságba. Lehet,
hogy az Egyesült Királyság rugalmas megközelítést alkalmaz, és figyelembe veszi az összes
rendkívüli körülményt.

2.19. Éppen az átmeneti időszak vége előtt érkeztem az Egyesült
Királyságba, azonban nem sokkal később fontos családi ügy
miatt el kellett mennem. Továbbra is védelem alatt állok?
Igen, fontos, hogy az átmeneti időszak vége előtt érkezett az Egyesült Királyságba. Azt
követően, hogy az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jog szerint az Egyesült
Királyságban tartózkodik, legfeljebb hat hónapig (vagy egyes esetekben hosszabb ideig) távol
lehet bármilyen okból anélkül, hogy ez kihatna az Ön jogaira. Mindazonáltal az uniós polgárok
letelepedési rendszerével összhangban új tartózkodási jogállást kell kérelmeznie. Ezt a kérelmet
a türelmi időszak vége előtt kell benyújtani.
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• Különleges esetek
2.20. Szlovák állampolgár vagyok, és 2006-ban munkavállalási céllal
érkeztem

az

Egyesült

Királyságba.

A

közelmúltban

brit

állampolgárságot szereztem. Milyen jogállásom van szlovákbrit kettős állampolgárként?
Brit állampolgársága feltétel nélküli tartózkodási jogot biztosít Önnek az Egyesült Királyságban.
Honosítása óta az egyesült királysági tartózkodására már nem vonatkozik a szabad mozgásról
szóló irányelv. Mivel az Ön tartózkodási helye az Ön szlovák állampolgársága alapján a szabad
mozgásra vonatkozó uniós jog hatálya alá tartozott, ez másfelől biztosítja azt, hogy Ön
továbbra is a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik.
Az Ön brit állampolgársága határozatlan időtartamú tartózkodási jogot biztosít az Ön számára
az Egyesült Királyságban, és a kilépésről rendelkező megállapodásra is támaszkodhat például a
családegyesítési jog tekintetében.

2.21. Portugál állampolgár vagyok, és sok évvel ezelőtt érkeztem az
Egyesült Királyságba, hogy csatlakozzam brit feleségemhez, aki
fogyatékkal élő személy, ezért teljes munkaidőben én viselem
gondját.

Azt

gondolom,

hogy

az

egyesült

királyságbeli

tartózkodásom jogszerű, azonban nem vagyok benne biztos,
hogy a kilépésről rendelkező megállapodás megvéd-e engem.
A kilépésről rendelkező megállapodás csak azon uniós polgárok részére biztosít garantált
védelmet, akik az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban tartózkodtak azokkal a
feltételekkel összhangban, amelyeket az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog
a tartózkodási joghoz kapcsol.
Ha Ön önfenntartó uniós polgárként valamennyi tartózkodási feltételnek megfelel, akkor a
kilépésről rendelkező megállapodás védi az Ön átmeneti időszakot követő tartózkodási jogát.

2.22. Olasz

állampolgár

vagyok,

és

2011

óta

az

Egyesült

Királyságban élek a brazil családommal. Tisztában vagyok
azzal, hogy az egyesült királyságbeli tartózkodáshoz való
jogom védelmet élvez – de jogom lesz-e a családommal együtt
visszatérni Olaszországba az Európai Bíróság Surinder Singh
ügyön alapuló ítélkezési gyakorlata alapján?
A kilépésről rendelkező megállapodás azok jogait védi, akik éltek a szabad mozgáshoz való
joggal, és az állampolgárságuktól eltérő államban élnek. Azokat viszont nem védi, akik az
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állampolgárságuk szerinti államban élnek, függetlenül attól, hogy az átmeneti időszak vége előtt
vagy után tértek haza.
A Surinder Singh ügyön alapuló ítélkezési gyakorlat azonban alkalmazandó lesz Önre, mivel
vissza fog térni az állampolgársága szerinti tagállamba, miután élt a szabad mozgáshoz és más
uniós tagállamban tartózkodáshoz való jogával. Nem számít, hogy az Ön tartózkodási helye
szerinti ország ezen időszak alatt kilépett az EU-ból.
Az Ön egyesült királyságbeli tartózkodásához való joga csak akkor áll védelem alatt, ha új
tartózkodási jogállást kérelmez az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi
időszak végét megelőzően. Azt követően, hogy visszatér Olaszországba, elveszíti a kilépésről
rendelkező megállapodás szerinti jogait, valamint az egyesült királyságbeli tartózkodási jogait,
ha öt évnél hosszabb ideig távol marad az Egyesült Királyságból.

2.23. Mexikói állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban élek
ötéves brit állampolgárságú lányommal, akinek az úgynevezett
Ruiz Zambrano-szabály alapján az elsődleges gondviselője
vagyok. Maradhatok?
A kilépésről rendelkező megállapodás csak azok részére biztosít garantált védelmet, akik az
átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban tartózkodtak azokkal a feltételekkel
összhangban, amelyeket az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog a
tartózkodási joghoz kapcsol.
Azok, akik kizárólag a brit családtagjaik uniós állampolgársága alapján tartózkodnak az Egyesült
Királyságban, nem tartoznak a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá. Az Egyesült
Királyság nemzeti joga jelenleg lehetővé teszi ezen személyek számára, hogy az uniós polgárok
letelepedési rendszerének keretében új tartózkodási jogállást szerezzenek. Azt javasoljuk, hogy
kérjen jogi tanácsadást.

3. Családtagok
3.1. Portugál állampolgár vagyok, édesapám pedig – aki szintén
portugál állampolgár – az Egyesült Királyságban dolgozik.
Édesapámmal egy háztartásban élek, és a helyi általános
iskolába járok. Maradhatok-e az Egyesült Királyságban?
Igen. Önnek joga van ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban maradjon az édesapjával. A
kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy valamennyi olyan családtag – tekintet
nélkül állampolgárságukra –, aki az átmeneti időszak végén jogszerűen tartózkodott egy uniós
polgárral az Egyesült Királyságban, ugyanolyan feltételek mellett maradhat az országban, mint
amelyek az átmeneti időszak vége előtt fennálltak.
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Biztosítania kell, hogy Ön vagy az Ön nevében az édesapja benyújtja az új tartózkodási
jogállásra irányuló kérelmet a türelmi időszak vége előtt.

3.2. Koreai

állampolgár

vagyok.

Azért

érkeztem

az

Egyesült

Királyságba, hogy lett állampolgárságú férjemmel élhessek.
Házasságunk azonban nemrégiben válságba került. Szeretném
kérni a házasság felbontását, ám félek attól, hogy ez milyen
következményekkel járhat a tartózkodási jogom tekintetében.
A kilépésről rendelkező megállapodás tükrözi az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó
uniós jogot, amely bizonyos feltételek mellett már védelmet nyújt azon nem uniós polgár
házastárs számára, aki egy uniós polgárral kötött házasságának felbontását kéri. Ha Ön a válás
előtt legalább három évig házas volt, és a házasság felbontására irányuló eljárás megkezdése
előtt legalább egy évig az Egyesült Királyságban élt, az átmeneti időszak végét követően
továbbra is az Egyesült Királyságban maradhat, feltéve, hogy kérelmet nyújt be az egyesült
királysági új tartózkodási jogállása iránt. Amint a házasságának felbontása jogerőre emelkedik,
olyan feltételek érvényesülnek, amelyeket az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós
jog a tartózkodás jogához kapcsol, mintha Ön is uniós polgár lenne.
Mindenesetre Önnek új tartózkodási jogállást kell kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési
rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően. Amennyiben nem tartózkodott öt évig
folyamatosan az Egyesült Királyságban, korlátozott egyesült királyságbeli tartózkodásra jogosító
engedélyt fog kapni („előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás). Legalább öt év
folyamatos egyesült királyságbeli tartózkodás után huzamos tartózkodási jogállás iránti
kérelmet nyújthat be az Egyesült Királyságban.

3.3. Az

Egyesült

Királyságban

élek

szlovák

állampolgárságú

élettársammal, és ott is dolgozom. Hamarosan gyermeket
szeretnénk vállalni. Gyorsítsuk-e fel terveink megvalósítását,
hogy

gyermekünk

még

az

átmeneti

időszak

vége

előtt

megszülessen?
Nincs szükség a sietségre. A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy az átmeneti
időszak vége előtt és után az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós családokban született
gyermekek az országban maradhassanak. Ne felejtsen el az egyesült királyságbeli tartózkodási
engedéllyel rendelkező jogállást kérelmezni az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a
türelmi időszak végét megelőzően. Az Ön gyermeke lehet brit állampolgár a születésétől fogva,
azonban ha nem így van, akkor a születésétől számított három hónapon belül a gyermeke
számára is kérelmeznie kell az új tartózkodási jogállást.

3.4. Orosz állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban élek
román

állampolgárságú

házastársammal.
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2018-ban

uniós

polgár családtagja számára kibocsátott tartózkodási kártyát
kaptam. Maradhatok?
Igen, maradhat. A kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan családtagnak védelmet
nyújt, akik az átmeneti időszak vége előtt jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral az
Egyesült Királyságban. Maradhatnak, azonban új tartózkodási jogállást kell kérelmezniük az
uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően.

3.5. Német állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban élek
örökbe fogadott gyermekemmel. Együtt maradhatunk?
Igen, együtt maradhatnak. A kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan családtagnak
védelmet nyújt, akik az átmeneti időszak vége előtt jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral
az

Egyesült

Királyságban.

Az

örökbe

fogadott

gyermekek

ugyanolyan

bánásmódban

részesülnek, mint a vér szerinti gyermekek. Mindazonáltal a türelmi időszak vége előtt az uniós
polgárok letelepedési rendszerének keretében új tartózkodási jogállást kell kérelmeznie saját
maga és gyermeke számára (kivéve, ha a gyermeke brit állampolgár).

3.6. Az átmeneti időszak végét követően született gyermekek
esetében a kilépésről rendelkező megállapodás előírja, hogy a
fogadó államban tartózkodó szülő rendelkezzen a gyermek
felügyeleti jogával. Ez a rendelkezés kizárólag az elvált párokat
védi?
Nem. A kilépésről rendelkező megállapodás nagyon tágan értelmezi a felügyeleti jogot.
Ideértendő a jog erejénél fogva, a bírósági ítélet nyomán vagy akár a szülők közötti
megegyezés útján szerzett felügyeleti jog is.

3.7. Néhány évvel ezelőtt kérelmet nyújtottam be az Egyesült
Királyság hatóságaihoz, hogy csatlakozhassam az Edinburghban

élő

svéd

állampolgárságú

unokatestvéremhez,

mert

anyagilag tőle függtem. Az Egyesült Királyság hatóságai a
kérelmemet

jóváhagyták,

és

uniós

tartózkodási

kártyát

bocsátottak ki számomra. Mi történik velem most?
Ön az Egyesült Királyságban maradhat. A kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan
családtagnak védelmet nyújt, akik az átmeneti időszak vége előtt jogszerűen tartózkodtak egy
uniós polgárral az Egyesült Királyságban. Maradhat, azonban új tartózkodási jogállást kell
kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét
megelőzően. Az Egyesült Királyság jogszabályai előírhatják, hogy érvényes legyen az uniós
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polgár családtagja számára kibocsátott tartózkodási kártyája, amikor kérelmet nyújt be az uniós
polgárok letelepedési rendszere keretében.

3.8. Nemrégiben
Királyságban

beutazóvízumot
élő

magyar

kaptam,

hogy

állampolgárságú

az

Egyesült

nagynénémhez

utazzam. Szüleim halála után nagynéném anyagi támogatást
biztosít számomra.

Megérkeztem az Egyesült Királyságba,

azonban a tartózkodási engedély iránti kérelmem az átmeneti
időszak végén még függőben volt. Mi fog történni velem?
Az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós joggal összhangban a kérelmét az Egyesült
Királyság nemzeti jogszabályai szerint bírálják el, és a tartózkodását meg kell könnyíteni.
Amennyiben

az

Egyesült

Királyság

hatóságai

úgy

határoznak,

hogy

engedélyezik

a

tartózkodását, ki fog terjedni Önre a kilépésről rendelkező megállapodás, és képes lesz arra,
hogy az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretében a türelmi időszak vége előtt új
tartózkodási jogállást kérelmezzen. A kérelme elutasítását a svéd hatóságoknak teljes
mértékben meg kell indokolniuk, és az ellen Ön fellebbezést nyújthat be.

3.9. Egy, az Egyesült Királyságban élő bolgár állampolgár élettársa
vagyok. Szeretnék csatlakozni hozzá, de ezt csak négy év
múlva

tehetem

meg,

a

hazámban,

Kanadában

fennálló

munkaügyi kötelezettségeim miatt. Csatlakozhatok hozzá?
Igen. A kilépésről rendelkező megállapodás védi azokat az élettársakat, akik az átmeneti
időszak végén tartós élettársi kapcsolatban éltek egy uniós polgárral, de nem tartózkodtak
élettársukkal az Egyesült Királyságban. Ön csatlakozhat élettársához az Egyesült Királyságban,
feltéve, hogy abban az időpontban is tartós élettársi kapcsolatban vannak, amikor Ön az
Egyesült Királyságba szándékozik jönni, és élettársa megszerezte az Egyesült Királyság új
tartózkodási jogállását, amelyet a türelmi időszak vége előtt kell kérelmeznie. Az Egyesült
Királyságba való érkezését követően három hónapon belül Önnek is kell kérelmeznie az új
tartózkodási jogállást az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretében.
A kapcsolat tartósságára vonatkozó követelményt azon célkitűzés fényében kell értékelni, hogy
fenntartsa

a

család

tág

értelemben

vett

egységét.

A

nemzeti

szabályok

előírhatnak

kritériumként egy minimális időtartamot annak megállapítására, hogy az élettársi kapcsolat
tartósnak tekinthető-e. Mindazonáltal ebben az esetben a nemzeti szabályoknak biztosítaniuk
kell, hogy más releváns szempontok is figyelembe legyenek véve (például a lakásvásárláshoz
felvett közös jelzálog).

3.10. Egy, az Egyesült Királyságban élő cseh állampolgár unokaöccse
vagyok. Szeretnék csatlakozni hozzá, de meglévő tanulmányi
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kötelezettségeim

miatt

csak

négy

év

múlva

tudom

ezt

megtenni. Csatlakozhatok hozzá?
A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében nem részesülnek védelemben az uniós
polgárok azon távoli családtagjai (kivéve a tartós élettársi kapcsolatban élőket), akik az
átmeneti időszak végén nem tartózkodtak együtt rokonukkal. Amennyiben szeretne csatlakozni
egy Egyesült Királyságban élő rokonához, az Egyesült Királyság bevándorlási joga szerint
jogosultnak kell lennie, ami előfordulhat, hogy nem lehetséges, mivel az az akkor hatályos
szabályoktól függ, amikor csatlakozni kíván a rokonához.

3.11. Cardiffban

élő

dán

diák

vagyok.

Feleségem

külföldön

él

kisgyermekünkkel együtt. Szeretnének csatlakozni hozzám,
amint

befejeztem

tanulmányaimat

és

állást

találtam.

Megtehetik ezt?
A családtagjai csatlakozhatnak Önhöz, az átmeneti időszak végét követően is. A kilépésről
rendelkező megállapodás nem csak azokat a közeli családtagokat védi, akik jogszerűen
tartózkodtak egy uniós polgárral az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak vége előtt,
hanem azokat is, akik az átmeneti időszak végén egy uniós polgár családtagjai, de nem
tartózkodtak az Egyesült Királyságban. Csatlakozhatnak Önhöz, feltéve, hogy abban az
időpontban is házasok, amikor a felesége az Egyesült Királyságba szándékozik jönni, és Ön
megszerezte az egyesült királyságbeli új tartózkodási jogállását, amelyet a türelmi időszak vége
előtt kell kérelmeznie. A feleségének és a gyermekének az Egyesült Királyságba való
érkezésüket követően három hónapon belül kérelmezniük az új tartózkodási jogállást az uniós
polgárok letelepedési rendszerének keretében.

3.12. Az Egyesült Királyságban élek és dolgozom. Uniós polgárként
az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti tartózkodási
jogállással rendelkezem. Egyedülálló vagyok, de reményeim
szerint egy napon majd megházasodom. Csatlakozhat-e majd
hozzám jövendőbeli feleségem az Egyesült Királyságban? Mi a
helyzet akkor, ha gyermekünk fog születni?
Az Ön leendő házastársa nem csatlakozhat Önhöz a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya
alatt, mivel e megállapodás nem védi azokat, akik az átmeneti időszak végét követően kötnek
házasságot egy uniós polgárral. Minden jövendőbeli házastársnak be kell majd tartania az
Egyesült Királyság idegenrendészeti szabályait.
A jövőben születendő gyermekek csak akkor csatlakozhatnak az átmeneti időszak vége előtt az
Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárhoz, ha az a szülő rendelkezik a gyermek
felügyeleti jogával, és új, egyesült királyságbeli tartózkodási jogállást kapott, amelyet az uniós
polgárnak a türelmi időszak vége előtt kell kérelmeznie. Az Egyesült Királyságba való érkezését
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vagy az egyesült királyságbeli születést követően három hónapon belül Önnek is kell
kérelmeznie az új tartózkodási jogállást a gyermeke számára az uniós polgárok letelepedési
rendszerének keretében.

3.13. Argentin állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban
dolgozom, ahol hatéves horvát állampolgárságú fiammal és
kétéves

argentin

állampolgárságú

lányommal

élek

együtt.

Maradhatunk?
Valamennyien az országban maradhatnak, ha Ön és horvát állampolgárságú fia megfelel a
jogszerű tartózkodás feltételeinek, és Ön az uniós polgárok letelepedési rendszere keretében
megszerezte az új tartózkodási jogállást, amelyet a türelmi időszak vége előtt kérelmeznie kell.
A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy nem csak az uniós polgárok (azaz az Ön
fia) tartózkodhatnak az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak végét követően, hanem azon
nem uniós családtagok (azaz Ön és lánya) is, akiknek a jelenléte szükséges ahhoz, hogy a fia
élhessen a kilépésről rendelkező megállapodás által biztosított tartózkodási jogával.

3.14. Ausztráliából származom. Az Egyesült Királyságban élek az ott
tanuló

lengyel

állampolgárságú

fiam

elsődleges

élettársam,

aki

gondviselőjeként.
az

Egyesült

Lengyel

Királyságban

dolgozott, elhagyott bennünket. Maradhatok-e?
A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében Ön az Egyesült Királyságban maradhat, amíg
a fia befejezi tanulmányait. Ezt a jogot legalább addig megtartja, amíg a fia nagykorúvá nem
válik, és lehetséges, hogy azt követően is, mindaddig, amíg a fiának a tanulmányai folytatása
érdekében továbbra is szüksége van az Ön jelenlétére és gondozására. A kilépésről rendelkező
megállapodás nem garantál semmilyen jogot arra, hogy huzamosan az Egyesült Királyságban
tartózkodjon, azonban az Egyesült Királyság jogszabályai ezt megtehetik. Mindazonáltal Önnek
és a fiának az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretében kérelmeznie kell az új
tartózkodási jogállást a türelmi időszak vége előtt.

18

4. Tartózkodási jog
4.1. Ciprusi állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban élek
édesanyámmal, aki mérnökként dolgozik. Jelenleg iskolába
járok, de reményeim szerint egy napon saját virágüzletet
nyitok.

Maradhatok-e

majd

az

Egyesült

Királyságban,

és

elkezdhetek-e dolgozni a tanulmányaim befejezése után?
Igen. Ön nemcsak hogy maradhat az Egyesült Királyságban, de továbbra is valamennyi olyan
lehetőséggel rendelkezik, amelyet az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog
jelenleg az uniós polgárok számára biztosít. Továbbra is vállalhat munkát, folytathat
tanulmányokat, vezethet vállalkozást, vagy otthon maradhat és gondozhatja családtagjait. Az
Ön jogait nem befolyásolja az a körülmény, hogy dolgozni kezd. Mindazonáltal új tartózkodási
jogállást kell kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak
végét megelőzően.

4.2. Szlovéniából származom.
Királyságba

és

azóta

2017-ben érkeztem az Egyesült

önfoglalkoztató

vagyok.

Kaphatok-e

huzamos tartózkodásra jogosító engedélyt, és ha igen, milyen
feltételek mellett?
Önnek új tartózkodásra irányuló jogállást kell kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési
rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően. Ha öt évnél rövidebb ideig tartózkodott
az Egyesült Királyságban, korlátozott egyesült királyságbeli tartózkodásra jogosító engedélyt fog
kapni („előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás). Miután legalább öt évig
jogszerűen és folyamatosan tartózkodott az Egyesült Királyságban (beleértve az átmeneti
időszak vége előtti és utáni tartózkodási időt is), az uniós polgárok letelepedési rendszerének
keretében

kérelmet

nyújthat

be

a

huzamos

tartózkodási

jogállása

iránt

(úgynevezett

„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás).
A kilépésről rendelkező megállapodás megvédi azokat az uniós polgárokat, akik az uniós
polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jogban a tartózkodási joghoz kötött feltételekkel
összhangban tartózkodtak az Egyesült Királyságban. Az uniós polgárok lényegében akkor
tartózkodnak jogszerűen, ha:
•

munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, vagy

•

elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, vagy

•

olyan uniós polgár családtagjai, aki teljesíti e feltételeket.
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4.3. Finn

állampolgár

vagyok,

és

kilenc

éve

az

Egyesült

Királyságban élek a szüleimmel, akik mindketten dolgoznak.
Van-e jogom az Egyesült Királyságban tartózkodni?
Igen. Mivel Ön már legalább öt évet élt az Egyesült Királyságban, az uniós polgárok szabad
mozgásáról szóló uniós jog szerint megszerezte az ottani huzamos tartózkodáshoz való jogot,
amely már semmilyen feltétel teljesítésétől sem függ (mint például az, hogy továbbra is
családtagnak kell lennie). Ez a jog a kilépésről rendelkező megállapodás szerint csak akkor áll
védelem alatt, ha eleget tesz annak a követelménynek, hogy új tartózkodási jogállást
kérelmezzen az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét
megelőzően.

4.4. Észt állampolgár vagyok, és egyetemi tanulmányokat folytatok
az Egyesült Királyságban, amelyeket a tervek szerint 2022-ben
fogok befejezni. Maradhatok-e majd az Egyesült Királyságban,
és kereshetek-e ott munkát?
Igen. Akkor maradhat az Egyesült Királyságban, ha új tartózkodási jogállást kérelmez az uniós
polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét megelőzően.
Amennyiben a kérelem időpontjában még nem tartózkodott öt évig folyamatosan az Egyesült
Királyságban, korlátozott egyesült királyságbeli tartózkodásra jogosító engedélyt fog kapni
(„előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás). Ha öt évet folyamatosan az Egyesült
Királyságban

tartózkodott,

rendszeréhez

,

hogy

újra

nyújthat

határozatlan

be

időtartamú

kérelmet

az

uniós

tartózkodásra

polgárok

jogosító

letelepedési

engedélyt

kapjon

(„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás).
Az uniós polgárok „válthatnak”: a diákok elkezdhetnek dolgozni (vagyis munkavállalókká
válhatnak), a munkavállalók nyugdíjba vonulhatnak (és önfenntartókká válhatnak), az
önfenntartók pedig tanulmányokat kezdhetnek, és így tovább. Nem kell újból kérelmet
benyújtani az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretében.
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4.5. Máltai

állampolgár

vagyok,

de

az

Egyesült

Királyságban

születtem és nőttem fel, ahol huzamos tartózkodási joggal
rendelkezem. Egyetemi tanulmányaim végéhez közeledek, és
már

van

egy

nagyszerű

állásajánlatom

Szlovákiában.

Hároméves szerződést kínálnak, de attól tartok, hogy ha
elhagyom az Egyesült Királyságot, nem térhetek majd vissza.
Kérem, oszlassák el aggályaimat!
Miután az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint kérelmet nyújtott be az új tartózkodási
jogállása iránt, és azt az Egyesült Királyság hatóságai meg is adták Önnek, legfeljebb öt évre
elhagyhatja az Egyesült Királyságot, majd visszatérhet oda anélkül, hogy ez a jogállása
megszűnne. Az ötéves szabály védi azokat a polgárokat is, akik az átmeneti időszak végén nem
tartózkodnak az Egyesült Királyságban, feltéve, hogy az uniós polgárok letelepedési rendszere
szerint a türelmi időszak vége előtt kérelmet nyújtottak be az egyesült királyságbeli új
tartózkodási jogállás iránt.

4.6. Magyarországról származom, és 15 éve élek és dolgozom az
Egyesült

Királyságban.

Remélem,

hogy

az

Egyesült

Királyságban maradhatok. Kérem, biztosítsanak arról, hogy
határozatlan ideig megtarthatom jogaimat és jogosultságaimat.
A jogoknak nincs „lejárati időpontjuk”. Azok, akik a kilépésről rendelkező megállapodás
értelmében védelemben részesülnek, egész életükben megtartják megszerzett jogaikat és
jogosultságaikat. Mindazonáltal új huzamos tartózkodási jogállást (úgynevezett „letelepedési
engedéllyel rendelkező” jogállás) kell kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési rendszere
szerint, a türelmi időszak végét megelőzően.
Egyes jogok azonban bizonyos körülmények esetén megszűnhetnek. Például az új huzamos
tartózkodási jogállása megszűnik, ha egy személy öt évet meghaladó folyamatos időtartamra
távol marad az Egyesült Királyságtól.

4.7. Ausztriából származom, és az elmúlt húsz évben az Egyesült
Királyságban

éltem.

Szociális

ellátásban

részesülök.

Feltételezem, hogy az Egyesült Királyságban maradhatok, de
megkapom-e továbbra is azt az ellátást, amelyre szükségem
van?
Igen. Minden olyan, az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgár, aki a kilépésről
rendelkező megállapodás szerinti védelemre jogosult, megtartja az egyenlő bánásmódhoz való
jogát. Ez azt jelenti, hogy akik az átmeneti időszak vége előtt valamilyen juttatásra,
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jogosultságra vagy előnyre voltak jogosultak, továbbra is ugyanazt a bánásmódot fogják
élvezni.
Mindazonáltal

új

huzamos

tartózkodási

jogállást

(úgynevezett

„letelepedési

engedéllyel

rendelkező” jogállás) kell kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a
türelmi időszak végét megelőzően.

4.8. Litvániából származom, és egy egyesült királysági egyetemen
tanulok.

Az

átmeneti

időszak

végét

követően

magasabb

tandíjat kell-e fizetnem? Kaphatok-e hallgatói hitelt?
Minden olyan, az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgár, aki jogosult az új egyesült
királyságbeli tartózkodási jogállásra, megtartja a tartózkodáshoz és az egyenlő bánásmódhoz
való jogát.
Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint tartózkodási jogállással rendelkező diákok
esetében ez azt jelenti, hogy továbbra is ugyanazt a tandíjat fizetik, mint a brit állampolgárok.
E jogosultságok a jövőben az Egyesült Királyság állampolgáraira vonatkozó esetleges belső
szakpolitikai döntésektől függően változhatnak.
Ami a tanulmányok folytatásához nyújtott szociális segítséget – mint például a hallgatói
ösztöndíjat vagy a hallgatói hitelt – illeti, a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá
tartozó uniós diákokra továbbra is a most érvényes elbánás vonatkozik.

4.9. Az

Egyesült

Királyságban

tartózkodó

portugál

állampolgár

vagyok, és a kilépésről rendelkező megállapodás által nyújtott
védelmet élvezem. Továbbra is élhetek az EU-n belüli szabad
mozgáshoz való jogokkal?
Az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós joggal összhangban uniós polgárként joga van
ahhoz, hogy szabadon mozogjon és tartózkodjon az EU-n belül. A brexit nem hat ki erre a jogra.

• A kilépésről rendelkező megállapodás eljárásrendje
4.10. Létezik-e független nemzeti hatóság a kilépésről rendelkező
megállapodás nyomon követésére?
Az Egyesült Királyságban a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének
végrehajtását és alkalmazását egy független nemzeti hatóság, az „Independent Monitoring
Authority” felügyeli. Weboldala a https://ima-citizensrights.org.uk/ címen érhető el.
Az Egyesült Királyság e hatóságának hatáskörét és feladatait – beleértve a polgárok panaszai
alapján történő vizsgálatok lefolytatására vonatkozó hatáskört is – a kilépésről rendelkező
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megállapodás állapítja meg, és azok egyenértékűek a Bizottságnak az EU-Szerződésekben
foglalt hatásköreivel. Ez a hatóság jogosult lesz arra is, hogy keresetet indítson az Egyesült
Királyság illetékes bíróságai előtt a polgárok panaszaival kapcsolatban, hogy megfelelő
jogorvoslatot kérjen.
A hatóság, valamint a Bizottság minden évben jelentést készít a polgárok megállapodásból
fakadó

jogainak

végrehajtásával

kapcsolatos

tevékenységeikről

a

kilépésről

rendelkező

megállapodás által létrehozott, a polgárok jogaival foglalkozó szakbizottság számára, beleértve
a beérkezett panaszok számát és jellegét is.

4.11. Úgy

vélem,

megállapodás

hogy

megsértették

szerinti

a

jogaimat.

kilépésről
Mit

rendelkező

tehetek

ennek

orvosolására?
Első lépésként tájékoztatnia kell a panaszáról azt az egyesült királyságbeli hatóságot, amelyről
úgy véli, hogy hibát követett el, és kérnie kell a probléma orvosolását.
Ha ez nem segít, vagy úgy véli, hogy hiábavaló, jogorvoslatra irányuló kérelmet nyújthat be, és
kérheti az egyesült királyságbeli bíróságokat, hogy vizsgálják meg az ügyet.
Ezenkívül jelentheti a jogai megsértését az Independent Monitoring Authoritynak a https://imacitizensrights.org.uk/report-a-complaint/ címen. Az Independent Monitoring Authority számára
benyújtott panasz segíteni fog az esetleges strukturális problémák azonosításában és
orvosolásában. Nem vezet azonban az Ön egyéni problémájának megoldásához.
Uniós polgárként panaszt tehet a Bizottságnál is, azonban megjegyzendő, hogy a Bizottság az
Independent Monitoring Authorityval, az egyesült királyságbeli hatóságokkal és bíróságokkal
ellentétben nem tud közvetlen jogorvoslatot végrehajtani.

4.12. Hol találhatok további információt a kilépésről rendelkező
megállapodás végrehajtásáról?
A legjobb információforrások az EU és az Egyesült Királyság rendszeresen frissített közös
jelentései

a

tartózkodási

jogok

végrehajtásáról.

A

prezentáció

megtalálható

a

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-ukwithdrawal-agreement/implementing-withdrawal-agreement/citizens-rights_hu oldalon.

4.13. Mi

biztosítja

annak

megakadályozását,

hogy

az

Egyesült

Királyság hatóságai a jövőben ne módosítsák az új tartózkodási
jogállásra vonatkozó jogszabályaikat?
A kilépésről rendelkező megállapodás teljesen egyértelművé teszi majd, hogy ha valamely uniós
polgár megkapja az új tartózkodási jogállást, azt csak a kilépésről rendelkező megállapodásban
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kifejezetten megengedett okok alapján (például távollétek vagy bűncselekmény elkövetése
miatt) lehet visszavonni.
A kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt jogok a nemzetközi jog értelmében kötelező
erejűek, és az uniós polgárok és családtagjaik közvetlenül támaszkodhatnak a kilépésről
rendelkező megállapodásban foglalt jogaikra az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság
köteles biztosítani, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt állampolgári jogokat
az Egyesült Királyság belső joga is tartalmazza.
Az uniós polgároknak a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt jogait átültető egyesült
királysági jogszabályok elsőbbséget élveznek a többi egyesült királysági jogszabállyal szemben.
Ez azt jelenti, hogy az egyesült királysági jogszabályok nem tudják „véletlenül” elvenni a
kilépésről rendelkező megállapodás által védett jogokat. Amennyiben az Egyesült Királyság
parlamentje a jövőben úgy döntene, hogy hatályon kívül helyezi az uniós polgárok jogait az
Egyesült Királyság jogszabályaiba átültető jogszabályokat, úgy azzal megsértené a kilépésről
rendelkező

megállapodást,

és

a

hatályon

kívül

helyezés

a

kilépésről

rendelkező

megállapodásban és a nemzetközi jogban rögzített szabályok szerinti következményekkel járna.

4.14. Az Európai Unió Bíróságának hatásköre nyolc év múlva fog
megszűnni. Ez azt jelenti, hogy megszűnnek a jogaim is?
Önnek a kilépésről rendelkező megállapodás által biztosított jogai életre szólóak (de kivételes
körülmények esetén megszűnhetnek, például ha öt évnél hosszabb ideig nem tartózkodik a
fogadó államban).
Jóllehet az Egyesült Királyság bíróságai csak nyolc évig kérhetik az Európai Unió Bíróságától a
kilépésről rendelkező megállapodás értelmezését, ez elegendő lesz annak biztosításához, hogy
az Európai Unió Bírósága ítélkezni tudjon a legfontosabb kérdésekben.
A kilépésről rendelkező megállapodás egyéb szempontjai nem korlátozottak időben, például az
egyének

azon

lehetősége,

hogy

közvetlenül

támaszkodjanak

a

kilépésről

rendelkező

megállapodásra, amely irányadó az összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályokkal vagy
intézkedésekkel

szemben,

illetve

az

Egyesült

Királyság

közigazgatási

és

igazságügyi

hatóságainak azon kötelezettségére, hogy igazodjanak az Európai Unió Bírósága vonatkozó
ítélkezési gyakorlatához, amelyet az átmeneti időszak vége előtt alakított ki, és hogy a jövőbeli
ítélkezési gyakorlatot az átmeneti időszak végét követően is megfelelően figyelembe vegyék.
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4.15. Tisztában vagyok azzal, hogy a tartózkodás feltételei az Európai
Unió Bírósága által értelmezett, szabad mozgásra vonatkozó
uniós jog fogalmain alapulnak, de mi történik akkor, ha az
Egyesült Királyság nem pontosan ültette át a szabad mozgásra
vonatkozó uniós jogot, és ezért rosszul értelmezi azt?
A kilépésről rendelkező megállapodás egyértelmű: amennyiben a tartózkodás feltételei a szabad
mozgásra vonatkozó uniós jog fogalmain alapulnak, úgy azokat az Európai Unió Bíróságának az
átmeneti időszak vége előtt hozott határozataival összhangban kell értelmezni.
Amennyiben az Egyesült Királyság az uniós jog fogalmainak olyan pontatlan értelmezésére
támaszkodik, amely ellentétes e határozatokkal, úgy végső soron az Európai Unió Bírósága
értelmezésének kell elsőbbséget adni.
Ezenfelül az Egyesült Királyság bíróságainak kellő figyelmet kell szentelniük az Európai Unió
Bírósága által az átmeneti időszak végét követően adott értelmezéseknek.
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5. Belépési és kilépési szabályok
5.1. A brexit után utazhatok-e az Egyesült Királyságba uniós
polgárként?
Az átmeneti időszak vége előtt az uniós polgárok szabadon utazhattak, érvényes útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal.
Az átmeneti időszak végét követően azok az uniós polgárok, akik az átmeneti időszak vége előtt
az

Egyesült

Királyságban

tartózkodtak,

érvényes

útlevelükkel

vagy

személyazonosító

okmányukkal hagyhatják el az Egyesült Királyságot, illetve térhetnek vissza oda. Nem uniós
családtagjaik erre ugyanúgy jogosultak, érvényes útlevél birtokában. Felhívjuk figyelmét, hogy
2026-tól az Egyesült Királyságnak jogában áll majd, hogy attól kezdve ne fogadja el az olyan
személyazonosító igazolványokat, amelyek nem felelnek meg a biometrikus azonosításra
vonatkozó nemzetközi szabványoknak.
Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti új tartózkodási jogállás megkönnyítheti a
határátkelést, mivel biztosítja az egyesült királyságbeli hatóságok számára, hogy az utazónak
legyen tartózkodási joga az Egyesült Királyságban.
A kilépésről rendelkező megállapodás alkalmazási körébe nem tartozó (és az átmeneti időszak
végén nem az Egyesült Királyságban tartózkodó), más uniós polgárokra vonatkozó belépési
szabályok tekintetében az Egyesült Királyság nemzeti jogszabályai alkalmazandók. Az Egyesült
Királyság kormánya jelezte, hogy 2021. október 1-jétől csak az útlevelek használhatók utazási
okmányként az Egyesült Királyságba való belépéshez.

5.2. Az Egyesült Királyságban tartózkodó litván állampolgárként a
jövőben szükségem lehet-e beutazási vízumra?
Nem – amennyiben érvényes egyesült királysági okmánnyal rendelkezik, amely igazolja az Ön
új tartózkodási jogállását az uniós polgárok letelepedési rendszere értelmében. Az Egyesült
Királyság az uniós polgárok letelepedési rendszere értelmében digitális okmányt állít ki az uniós
polgárok számára.

5.3. Luxemburgi

állampolgár

vagyok.

Nem

élek

az

Egyesült

Királyságban, de rendszeresen ellátogatok oda. Szükségem
lesz-e beutazóvízumra?
Az Egyesült Királyság szabályai meghatározzák, hogy szüksége van-e beutazóvízumra. Jelenleg
nincs vízumkövetelmény az Egyesült Királyságba látogató uniós polgárok esetében.

5.4. Az Egyesült Királyságban élő bolgár állampolgár vagyok. Kínai
állampolgárságú házastársam most kezdte meg tanulmányait a
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melbourne-i egyetemen. Milyen vízumszabályok vonatkoznak
majd rá 2025-ben, amikor csatlakozik hozzám az Egyesült
Királyságban?
Feltételezve, hogy a kínai állampolgárok az Egyesült Királyság hatályos jogszabályai szerint
2025-ben vízumkötelezettség alá fognak tartozni, az Ön házastársa továbbra is élvezni fogja a
kilépésről rendelkező megállapodás azon biztosítékait, miszerint a beutazóvízumát díjmentesen
és gyorsított eljárás alapján állítják ki.

5.5. Olasz állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban élek
egyiptomi

állampolgárságú

rendelkezünk
jogállással.

új,

házastársammal.

letelepedési

engedéllyel

Mindketten
rendelkező

Szüksége lesz-e vízumra, amikor Franciaországba

látogatunk?
Igen, szüksége lesz vízumra, amikor Franciaországba látogatnak, mivel nem rendelkezik a
szabad mozgásról szóló uniós irányelv szerint valamely schengeni tagállam által kiállított,
érvényes tartózkodási kártyával vagy tartózkodási okmánnyal. Mindazonáltal élhet a szabad
mozgásról szóló uniós irányelv biztosítékaival, amelyek biztosítják, hogy a franciaországi
beutazóvízumot ingyenesen és gyorsított eljárás alapján kell kiállítani.
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6. Bűncselekmények és visszaélések
6.1. 11 éve élek és dolgozom az Egyesült Királyságban. 2019-ben
egy

bűncselekmény

elkövetése

miatt

öt

hónapos

szabadságvesztésre ítéltek. Befolyásolja-e ez a jogaimat?
A büntetendő cselekmény mind az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog, mind
a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében következményekkel járhat a tartózkodási
jogra nézve. Az átmeneti időszak vége előtt elkövetett bűncselekmények esetében a szabad
mozgásról szóló irányelv jelenlegi rendelkezései alkalmazandók (VI. fejezet).
Ez azt jelenti, hogy a tartózkodási jogot érintő, az átmeneti időszak vége előtt elkövetett
bűncselekmények miatt hozott határozatokat szigorúan eseti alapon kell meghozni, és csak
azokat az elkövetőket lehet kitoloncolni, akiknek a személyes magatartása valódi, közvetlen és
kellően súlyos veszélyt jelent a társadalom valamely alapvető érdekére.

6.2. Mi történik azokkal az uniós polgárokkal, akik a kilépésről
rendelkező megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban
maradhatnak, de bűncselekményt követnek el?
Az átmeneti időszak végét követően elkövetett bűncselekmények az Egyesült Királyság nemzeti
jogának hatálya alá tartoznak.
Az Egyesült Királyságban ez jelenleg azt jelenti, hogy azok kitoloncolását automatikusan
mérlegelni fogják, akik legalább 12 hónapos szabadságvesztés kiszabását eredményező
bűncselekményt követnek el az Egyesült Királyságban. E személyeknek jogukban áll fellebbezni
az ilyen határozat ellen, és ügyüket egy független igazságszolgáltatási fórum vizsgálja felül.

6.3. Aggódom,

hogy

sokan

próbálhatnak

úgy

bejutni,

hogy

a

kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozónak
tettetik magukat. Milyen biztosítékokkal rendelkeznek majd a
hatóságok?
A kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan biztosítékot tartalmaz, amelyek az uniós
polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog értelmében a tagállamok rendelkezésére állnak
a visszaélések és csalások elleni védelemhez. Az Egyesült Királyság elfogadhatja az ahhoz
szükséges

intézkedéseket,

hogy

a

jogokkal

való

visszaélés

vagy

csalás

–

például

érdekházasság, okmányhamisítás vagy a tartózkodási jog szempontjából lényeges tény hamis
képviselete – esetén elutasítsanak, megszüntessenek vagy visszavonjanak a kilépésről
rendelkező megállapodás által biztosított bármilyen jogot. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak
kell lenniük, és bírósági jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani.
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6.4. A jogorvoslathoz való jog elvesztését vonják-e maguk után az
egyesült királysági hatóságok azon határozatai, amelyek a
jogokkal való visszaélésre vonatkozó szabályozáson alapulnak?
A visszaélés vagy csalás a tartózkodási jog elvesztését eredményezheti, de sohasem járhat a
jogorvoslathoz való jog elvesztésével. Az Egyesült Királyság korlátozhatja azon uniós polgárok
szabad mozgáshoz való jogát, akik bizonyítottan visszaéltek az uniós joggal (például
érdekházasságot kötöttek). Miután az Egyesült Királyság hatóságai bizonyították a visszaélést
vagy csalást, az érintett személyek teljes körű jogorvoslati joggal rendelkeznek a tartózkodási
jogukat korlátozó határozat ellen, beleértve azon jogukat, hogy a fellebbezés ideje alatt az
országban tartózkodjanak, a szabad mozgásról szóló irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott korlátokon belül.

6.5. A kilépésről rendelkező megállapodásban az áll, hogy az
Egyesült Királyság hatóságai minden olyan személy esetében
szisztematikus

büntetőjogi

és

biztonsági

ellenőrzést

folytathatnak le, akik az Egyesült Királyság új tartózkodási
jogállása iránti kérelmet nyújtottak be. Ez így van?
Igen. A brexit háttere nagyon különleges, mivel az Egyesült Királyság hatóságainak alapvető
döntést kell hozniuk arról, hogy a szóban forgó személyek rendelkezzenek-e az életük hátralévő
részében új tartózkodási jogállással.
Ezzel összefüggésben helyénvaló, hogy az Egyesült Királyság új eljárást vezessen be azok
részére, akik meg kívánják szerezni ezt az új tartózkodási jogállást az Egyesült Királyságban,
vagy kizárólag az Egyesült Királyság bevándorlási szabályai alá kívánnak tartozni. Ez azt jelenti,
hogy az átmeneti időszak végét követően az Egyesült Királyság csak abban az esetben tudja
kitoloncolni az uniós jogsértőket – akik bűncselekményeiket az átmeneti időszak vége előtt
követték el –, ha a kitoloncolásuk már most is módjukban állna.

6.6. Megbírságoltak gyorshajtásért és tiltott helyen parkolásért az
Egyesült Királyságban, de ezek nem szerepelnek a bűnügyi
nyilvántartásomban.

Közölnöm

kell

ezeket

az

Egyesült

Királyság hatóságaival az uniós polgárok letelepedési rendszere
szerinti kérelmemben?
Nem, csak az egyesült királyságbeli büntetőítéleteket kell bejelentenie, és a gyorshajtási és
parkolási bírság nem büntetőítélet. Minden eseteben csak azokat az egyesült királyságbeli
büntetőítéleteket kell bejelentenie, amelyek szerepelnek az Egyesült Királyság bűnügyi
nyilvántartásában.
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7. Közigazgatási eljárások
7.1. Hol találhatom a legjobb tájékoztatást a jogaimmal és az
eljárással kapcsolatban?
Az Egyesült Királyság hatóságai ezzel kapcsolatosan a következő weboldalon nyújtanak
tájékoztatást az uniós polgárok és családtagjaik részére: https://www.gov.uk/settled-status-eucitizens-families.
A legjobb uniós információforrások a https://ec.europa.eu/info/european-union-and-unitedkingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/implementing-withdrawalagreement/citizens-rights_hu,

a

http://www.eurights.uk

és

a

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/brexit-residence-rights/eu-nationals-living-inuk/index_en.htm oldalakon találhatók.
Ezenkívül számos témában olvashat tájékoztató füzeteket: Tudnivalók az Egyesült Királyságban
élő uniós polgárok számára, tudnivalók az Egyesült Királyságban élő időskorú uniós polgárok
számára, valamint tudnivalók az Egyesült Királyságban élő, nem uniós polgárok számára, akiket
családi kapcsolat fűz vagy fűzött valamely uniós polgárhoz.
Mindig kérhet segítséget vagy tanácsot az országa nagykövetségétől vagy konzulátusától.

7.2. Az

Egyesült

Királyság

új

tartózkodási

„letelepedett

jogállás”

néven.

jogállást

Vonatkozik-e

ez

vezet
az

be

uniós

polgárokra, és mit jelent ez?
Az Egyesült Királyságban tartózkodó valamennyi uniós állampolgárnak és családtagjaiknak a
türelmi időszak vége előtt az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint kérelmet kell
benyújtaniuk

az új tartózkodási jogállásuk

iránt annak érdekében, hogy

az Egyesült

Királyságban maradhassanak. Ez a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti, huzamos
tartózkodáshoz való jognak felel meg.
Az Egyesült Királyság hatóságai ezzel kapcsolatosan a következő weboldalon nyújtanak
tájékoztatást az uniós polgárok és családtagjaik részére: https://www.gov.uk/settled-status-eucitizens-families.

7.3. Az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárként nem
kellett

tartózkodásra

jogosító

engedély

iránti

kérelmet

benyújtanom az átmeneti időszak vége előtt. Köteles leszek-e
erre most?
Az átmeneti időszak során a szabad mozgáshoz való uniós jogok továbbra is alkalmazandók
voltak úgy, mintha az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama lenne. Az uniós polgárok az
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átmeneti időszak végéig élhettek teljes körű jogaikkal az Egyesült Királyságban, és semmilyen,
tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelmet nem kellett benyújtaniuk.
Mindazonáltal az uniós polgárok csak akkor maradhatnak az Egyesült Királyságban, ha új
tartózkodási jogállást kérelmeznek az uniós polgárok letelepedési rendszerének keretében. Ez
az egyesült királyságbeli huzamos tartózkodás jogi előfeltétele. A kérelmet a türelmi időszak
vége előtt kell benyújtani. Az új, egyesült királyságbeli tartózkodásra jogosító engedély digitális,
és segít az uniós polgároknak és családtagjaiknak abban, hogy nemcsak az Egyesült Királyság
hatóságai vagy a rendőrség felé igazolják tartózkodási jogállásukat, hanem a munkaadók,
bankok, főbérlők vagy bárki más felé is.
Ha nem kérelmez új tartózkodási jogállást a türelmi időszak vége előtt, súlyosan veszélyezteti a
jogát ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban maradjon.

7.4. Az új, egyesült királyságbeli tartózkodási jogállás azt jelenti,
hogy

az

uniós

polgárok

elveszítik

a

korábbi

jogaikat,

amelyekkel az uniós jog alapján rendelkeztek?
Az átmeneti időszak végét követően az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jog már
nem alkalmazandó az Egyesült Királyságban.
Leszámítva azt, hogy az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy nem írja elő az uniós polgárok
számára, hogy valamennyi feltételnek meg kell felelniük, a kilépésről rendelkező megállapodás
szerinti alapvető feltételek, amelyek alapján a polgároknak meg kell szerezniük az uniós
polgárok letelepedési rendszere szerinti új tartózkodási jogállást, lényegében megfelelnek
azoknak,

amelyek

az

uniós

polgárok

szabad

mozgásáról

szóló

uniós

jogban

vannak

meghatározva a tartózkodási jog megszerzésével vagy elvesztésével kapcsolatban.
Az Egyesült Királyság hatóságainak nincs mérlegelési jogkörük arra, hogy a kérelmet olyan
okból utasítsák el, amely az uniós szabályok értelmében nem megengedett. A védelemre
jogosultak közül senki sem marad védelem nélkül.
Az új tartózkodási jogállás elvesztésével kapcsolatos feltételek egyrészt kedvezőbbek lesznek az
uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó hatályos uniós jogban foglaltakhoz képest, mivel
az uniós polgároknak és családtagjaiknak lehetőségük van arra, hogy öt évre elhagyják az
Egyesült Királyságot anélkül, hogy elveszítenék különleges státuszukat (a jelenlegi szabályok
értelmében ez az időszak most csupán két év).
Másrészt, ha az uniós polgárok bűncselekményt követnek el az Egyesült Királyságban az
átmeneti időszak végét követően, elveszíthetik új tartózkodási jogállásukat. Amennyiben a
bűncselekményt az átmeneti időszak vége után követik el, úgy a jogállás elvesztésére
vonatkozó döntést az Egyesült Királyság nemzeti jogával összhangban hozzák majd meg (ahol
alacsonyabb a kiutasítási küszöb).
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7.5. Nem világos számomra, hogy az Egyesült Királyság hatóságai
milyen

kritériumokat

alkalmaznak

az

uniós

polgárok

új

tartózkodási jogállására vonatkozó döntés meghozatalakor.
Kérem, fejtsék ezt ki!
Az uniós polgároknak nem kell annál szigorúbb feltételeket teljesíteniük az egyesült királysági új
tartózkodási jogállás megszerzéséhez, mint amelyek az uniós polgárok szabad mozgására
vonatkozó hatályos uniós jogban szerepelnek. Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy
kizárólag a tartózkodás időtartamát, valamint az előéletre és biztonságra vonatkozó ellenőrzés
eredményét vizsgálja, amikor az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint odaítéli az uniós
polgárok és családtagjaik számára az Egyesült Királyságba való belépésre vagy az ott
tartózkodásra vonatkozó engedélyt.

7.6. Mi a „letelepedési engedéllyel rendelkező jogállásra” vagy az
„előzetes

letelepedési

engedéllyel

rendelkező

jogállásra”

irányuló kérelem határideje?
Azok, akik jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak vége előtt, a
türelmi időszak végéig kérelmezniük kell az új, egyesült királyságbeli tartózkodási jogállást.
Azok a családtagok, akikre a kilépésről rendelkező megállapodás vonatkozik, és akik csak az
átmeneti időszak végét követően csatlakoznak az Egyesült Királyságban élő rokonaikhoz,
kötelesek az Egyesült Királyságba való érkezésüktől számított 3 hónapon belül új tartózkodási
jogállást kérelmezniük. A kérelmüket benyújthatják a türelmi időszak végéig is, ha ez
kedvezőbb számukra.
A türelmi időszak végéig és a benyújtott kérelmük elbírálásáig élhetnek az egyesült
királyságbeli tartózkodási jogukkal, amely fennállónak minősül.

7.7. Mi

történik

akkor,

ha

túlságosan

elhúzódik

az

Egyesült

Királyság hatóságainak döntése az új tartózkodási jogállás
iránti kérelmem ügyében?
A kérelmek benyújtását követően Ön a döntés meghozataláig tartózkodhat az országban, és
élhet minden jelenlegi jogával. A kérelem elutasítása esetén Ön élhet jogorvoslati jogával, és az
országban maradhat mindaddig, amíg a jogorvoslati kérelméről végleges döntés nem születik.

7.8. Vannak-e biztosítékok azok számára, akik elmulasztják a
határidőt?
Az Egyesült Királyság hatóságainak arányos megközelítést kell alkalmazniuk a határidőt
elmulasztók tekintetében. El kell fogadniuk azokat a kérelmeket, amelyek esetében a
kérelmezők alapos indokokkal tudják alátámasztani a határidő elmulasztását. Azok, akiknek a
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határidőn túl benyújtott kérelmét az Egyesült Királyság hatóságai elutasítják, független egyesült
királysági

bírósághoz

fordulhatnak

a

határidőn

kívül

beérkezett

kérelem

elfogadása

elutasításának megvizsgálása érdekében.

7.9. Mi az a határidő, ameddig a türelmi időszak végét követően
érkező családtagoknak be kell nyújtaniuk az új tartózkodási
jogállás iránti kérelmüket?
A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy az érkezésüket követően legalább három
hónap áll rendelkezésükre, hogy új tartózkodási jogállást kérelmezzenek.

7.10. Vannak-e olyan biztosítékok, amelyek védelmet biztosítanak
azok számára, akik időben kívánnak kérelmet benyújtani az új
tartózkodási jogállás iránt, ezt azonban nem tudják megtenni,
mert az Egyesült Királyság rendszere nem működött?
Igen. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében a türelmi időszakot (amely alatt Önnek
új tartózkodási jogállás iránti kérelmet kell benyújtania) automatikusan meg kell hosszabbítani
egy évvel, amennyiben az Egyesült Királyság bejelenti, hogy technikai problémák miatt nem áll
módjában a kérelem nyilvántartásba vétele vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum
kiállítása. E meghosszabbított időszak alatt a kérelmezőnek megmarad valamennyi tartózkodási
joga.

7.11. Már rendelkezem a huzamos tartózkodást igazoló okmánnyal,
amelyet
Királysági

2014-ben

bocsátottak

hatóságai.

Őszintén

ki

számomra

remélem,

az

hogy

a

Egyesült
hozzám

hasonlóak gond nélkül az Egyesült Királyságban maradhatnak.
Önnek továbbra is új, egyesült királyságbeli huzamos tartózkodásra irányuló jogállást kell
kérelmeznie az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint, a türelmi időszak végét
megelőzően. Mivel azonban Ön az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó hatályos uniós
jog alapján már huzamos tartózkodásra jogosító engedélyt szerzett az Egyesült Királyságban, a
közigazgatási eljárás egyszerű lesz. Csupán útlevelét vagy személyazonosító igazolványát kell
bemutatnia, nyilatkozatot kell tennie az (Önnel szemben) fennálló, büntetőjogi felelősséget
megállapító ítéletekről, valamint igazolnia kell, hogy öt egymást követő évnél hosszabb ideig
nem

volt

távol

az

Egyesült

Királyságtól.

kibocsátásának illetékmentesnek kell lennie.
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Az

új

huzamos

tartózkodási

jogállásának

7.12. Az uniós jog szerint jogosult voltam az Egyesült Királyságban
való huzamos tartózkodásra, de soha nem kérvényeztem a
huzamos tartózkodást igazoló okmányt. Ez kihathat rám?
Ez némileg kihathat Önre. Az átmeneti időszak vége előtt kiállított, huzamos tartózkodásra
jogosító engedély bemutatása az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti kérelmét
egyszerűbbé teheti. Mindenesetre továbbra is jogosult az egyesült királyságbeli határozatlan
időtartamú tartózkodásra jogosító engedélyre („letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás),
azonban az uniós polgárok letelepedési rendszerének értelmében a kérelem benyújtására
irányuló eljárás szigorúbb lesz.

7.13. Nagyon aggódom amiatt, hogy az Egyesült Királyság hatóságai
által

az

uniós

polgárokra

vonatkozóan

bevezetett

új

közigazgatási eljárás rémálom. Hogyan védte meg az Unió a
jogaimat a tárgyalások során?
Az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt egy olyan új rendszer – az uniós polgárok
letelepedési rendszerének – bevezetésére, amelyben az új tartózkodási jogállás iránti
kérelmekre vonatkozó közigazgatási eljárás a szükségtelen adminisztratív teher elkerülése
érdekében átlátható, zökkenőmentes és észszerű.
Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti kérelmek formanyomtatványának rövidnek,
egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie, és igazodnia kell a kilépésről rendelkező
megállapodás hátteréhez. Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti, új, egyesült
királyságbeli tartózkodási jogállás kiállítása ingyenes.
A kilépésről rendelkező megállapodás tartalmazza, hogy az Egyesült Királyság kizárólag annyit
írhat elő, amennyi feltétlenül szükséges és arányos annak eldöntéséhez, hogy teljesülnek-e a
tartózkodás feltételei. A kilépésről rendelkező megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyek az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jogban szereplő bizonyítási
követelményekre vonatkozó rendelkezésekhez hasonló megközelítést követnek.

7.14. Figyelembe véve, hogy a szabad mozgásra vonatkozó uniós
jogot hogyan alkalmazták az Egyesült Királyságban, attól
tartok, hogy az új rendszer a gyakorlatban nem fog működni.
Az Egyesült Királyság részletes tájékoztatást nyújt az uniós polgárok letelepedési rendszeréről a
következő oldalon: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.
Az

uniós

polgárok

zökkenőmentesnek,

letelepedési
átláthatónak

rendszere
és

szerint

egyszerűnek

létrehozott

kell

lennie,

igazgatási
és

nem

rendszernek

eredményezhet

szükségtelen adminisztratív terheket. Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti, új,
egyesült királyságbeli tartózkodási jogállás kiállítása ingyenes.
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Annak érdekében, hogy konkrét biztosítékokat nyújtsunk a polgárok számára, a kilépésről
rendelkező megállapodás rendelkezik arról, hogy a szabad mozgásról szóló irányelv valamennyi
eljárási biztosítéka alkalmazandó. Ez magában foglalja a tartózkodási jogot korlátozó bármely
határozat elleni fellebbezéshez való jogot. Azt is jelenti, hogy a szóban forgó polgár mindaddig
megtartja a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt valamennyi jogát, amíg jogerős
határozatot nem hoznak, ideértve a fellebbezési eljárást követően meghozott jogerős bírósági
ítéletet is.

7.15. 2018-ban

uniós

regisztrációs

igazolás

iránti

kérelmet

nyújtottam be az Egyesült Királyságban. Közel száz oldalnyi
dokumentumot gyűjtöttem össze azért, hogy egyértelművé
tegyem

az

Egyesült

Királyság

hatóságai

számára,

hogy

teljesítem a feltételeket. Nem szeretném újra végigcsinálni ezt
az egészet. Ez máshogy működik az uniós polgárok letelepedési
rendszere szerint?
Igen. Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti, új tartózkodási jogállás megszerzéséhez
kizárólag annyi írható elő, amennyi feltétlenül szükséges és arányos annak eldöntéséhez, hogy
teljesülnek-e

a

tartózkodás

feltételei.

A

kilépésről

rendelkező

megállapodás

olyan

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban szereplő
bizonyítási követelményekre vonatkozó rendelkezésekhez hasonló megközelítést követnek. Az
Egyesült Királyság hatóságai ugyanakkor törekednek arra, hogy a kérelmezők által benyújtandó
bizonyítékok csökkentése érdekében felhasználják a már rendelkezésükre álló bizonyítékokat
(például a jövedelemadó-nyilvántartásokat).
Más szóval a kilépésről rendelkező megállapodás korlátozza, hogy az Egyesült Királyság
hatóságai mit írhatnak elő. Az Egyesült Királyság hatóságai nem kérhetik a kérelmezőket arra,
hogy a minimálisnál több bizonyítékot nyújtsanak be annak igazolására, hogy az uniós polgárok
letelepedési rendszere értelmében jogosultak az egyesült királyságbeli tartózkodási jogállásra,
és ezenkívül kérhetik, hogy tegyen nyilatkozatot az (Önnel szemben) fennálló, büntetőjogi
felelősséget megállapító ítéletekről.
Mindazonáltal az uniós polgárok letelepedési rendszere értelmében az Egyesült Királyság
hatóságai úgy határoztak, hogy kizárólag az előéletre és biztonságra vonatkozó ellenőrzés
eredményét vizsgálják a tartózkodás időtartamának ellenőrzésével. Nem állnak fenn olyan
feltételek, amelyek a munkaviszonyt vagy a teljes körű egészségbiztosítást írják elő.
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7.16. Véleményem
bevándorlási

szerint

az

eljárása

Egyesült

túl

Királyság

körülményes.

közigazgatási

Vannak-e

olyan

szabályok vagy biztosítékok, amelyek segítenek a kérelemmel
kapcsolatban?
Az Egyesült Királyság hatóságainak együtt kell működniük a kérelmezőkkel, hogy segítsék őket
a jogállásra való jogosultságuk bizonyításában, és abban, hogy elkerüljenek minden olyan hibát
vagy mulasztást, amely hatással lehet a kérelemre vonatkozó döntésre. Az Egyesült Királyság
hatóságainak lehetőséget kell nyújtaniuk a kérelmezőknek arra, hogy kiegészítő igazolást
nyújtsanak be, illetve orvosolják a hiányosságokat, amennyiben úgy tűnik, hogy egyszerű
mulasztás történt. Az Egyesült Királyság hatóságai bizonyítási rugalmasságot alkalmaznak,
amely lehetővé teszi számukra, hogy adott esetben mérlegelési jogkört gyakoroljanak a
kérelmező javára.

7.17. Mivel sokat utazom, egyáltalán nem szeretném benyújtani az
eredeti útlevelemet az új egyesült királysági tartózkodási
jogállás iránti kérelmemmel együtt, mert nehezen lennék meg
nélküle. Mi tehetek?
Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti legtöbb kérelmet hagyományos benyújtás
helyett egy alkalmazáson keresztül az úti okmánya beszkennelésével lehet benyújtani. Az úti
okmányát csak korlátozott körülmények között kell benyújtania a kérelméhez. Jóllehet a
kilépésről rendelkező megállapodás garantálja, hogy számos igazoló dokumentum másolatban
is benyújtható, a nemzeti hatóságok megkövetelhetik, hogy kérelmező a kérelemmel együtt
nyújtsa be érvényes útlevelét vagy személyazonosító igazolványát is. Bár az úti okmányokat a
kérelem elbírálása során általában megőrzik, Ön jogosult arra, hogy a kérelemről szóló
határozat meghozatala előtt kérje a személyazonosító okmányai visszaszolgáltatását.

7.18. Benyújthatom-e

az

igazoló

dokumentumok

másolatait

az

eredeti példányok helyett?
Igen. Az útlevélen és személyazonosító igazolványon kívül a többi igazoló dokumentum
másolatban is benyújtható. Az Egyesült Királyság hatóságai egyes esetekben megkövetelhetik
bizonyos dokumentumok eredeti példányának a benyújtását, amennyiben alapos kétség merül
fel a hitelességüket illetően.
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7.19. Néhány

bevándorlási

Királyságban.

kérelem

Milyen

díjat

igen

költséges

számítanak

fel

az
az

Egyesült
egyesült

királyságbeli hatóságok azoknak az uniós polgároknak és
családtagjaiknak, akik kérelmet nyújtanak be az új jogállás
iránt?
Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti, új, egyesült királyságbeli tartózkodási jogállás
kiállítása ingyenes.

7.20. Házas vagyok, és három gyermekünk van. A kérelmeinket
külön-külön vagy együttesen bírálják el?
A kilépésről rendelkező megállapodás garantálja, hogy a családok által egyidejűleg benyújtott
kérelmeket együttesen bírálják el. Az uniós polgárok letelepedési rendszere szerint ez azt
jelenti, hogy az Önök kérelmeit egymáshoz kell „kapcsolni”.

7.21. Úgy hallottam, az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező
megállapodás keretében digitális formában ad ki tartózkodási
okmányokat. Tényleg így van?
A kilépésről rendelkező megállapodás szerinti tartózkodási okmányok fizikai okmányként
(például biztonsági jellemzőkkel rendelkező műanyag kártya formájában) vagy digitális
formában adhatók ki.
Az Egyesült Királyság az uniós polgárok letelepedési rendszere értelmében digitális tartózkodási
jogállást állít ki az uniós polgárok számára. A digitális jogállás az Egyesült Királyság hatóságai
által

működtetett

digitális

adatbázisban

tárolt

adatokon

alapul.

Megtekinthető

itt:

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.

7.22. Az

átmeneti

időszak

vége

előtt

az

uniós

polgárok

fellebbezhettek az Egyesült Királyság hatóságai által meghozott
határozatokkal szemben? Ez a jog továbbra is védettség alatt
áll?
Igen, a kilépésről rendelkező megállapodás maradéktalanul tartalmazza ezt a jogot.

37

7.23. Mi történik azokkal az uniós

polgárokkal, akiknek az új

tartózkodási jogállás iránti kérelmét az Egyesült Királyság
hatóságai elutasítják? Maradhatnak-e addig, amíg a jogorvoslat
folyamatban van?
Az uniós polgárok, akiknek az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti, új tartózkodási
jogállásra irányuló kérelmét az átmeneti időszak végét követően elutasították, kérhetnek
bírósági jogorvoslatot az elutasítással szemben. A határozat – vagy a jogorvoslat – jogerőre
emelkedéséig megtartják a tartózkodási jogukat. Az uniós polgárok szabad mozgására
vonatkozó hatályos uniós joghoz hasonlóan az Egyesült Királyság hatóságainak kivételes
esetekben (például amikor a határozat kényszerítő közbiztonsági okokon alapul) módjukban áll
az elutasított kérelmezőket még a jogerős ítélet meghozatala előtt kitoloncolni. Ha így tesznek,
nem akadályozhatják meg, hogy az egyén személyesen védekezzen, kivéve olyan rendkívüli
körülmények fennállása esetén, amikor az adott személy jelenléte súlyos problémát jelenthet az
Egyesült Királyságban a közrendre vagy a közbiztonságra nézve.
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8. Szakképesítések
• A jelenlegi uniós jog szerinti szakképesítések
8.1. Mi a szakképesítés?
A szakképesítés olyan egyedi képesítési követelmény, amelyet egy személynek a jogszabályok
értelmében teljesítenie kell ahhoz, hogy egy adott országban valamely szabályozott szakmához
hozzáférhessen, illetve ott szabályozott szakmai tevékenységet folytasson.
A képesítési követelmények szakmánként eltérőek. Az országok között előfordulhatnak
különbségek egyazon szakmára vagy tevékenységre vonatkozóan is.
A szakképesítések lehetnek különösen tanulmányok, képzések és/vagy szakmai tapasztalat. A
szakképesítést igazolhatja például a rá vonatkozó oklevél, bizonyítvány, valamint képesítési
igazolás és/vagy szakmai tapasztalat.

8.2. Mi történik, ha az egyik tagállamban elismert képesítéssel egy
másik tagállamban telepedünk le?
Az uniós polgároknak joguk van arra, hogy szabályozott szakmai tevékenységet végezzenek
foglalkoztatott vagy önfoglalkoztató alapon egy attól eltérő tagállamban, mint amelyikben a
képesítést megszerezték.
Azoknak

a

szakembereknek

(például

gyógytornászoknak),

akik

valamely

tagállamban

képzésben részesültek és szakképesítést szereztek, majd úgy döntenek, hogy egy olyan másik
tagállamba költöznek és ott dolgoznak, amely szabályozza e szakmához való hozzáférést és
annak gyakorlását, ebben a második tagállamban meg kellene szerezniük a képesítésük
elismerését, mielőtt ott munkát tudnának vállalni.
Az uniós szabályozás értelmében az egyes szakmákat szabályozó tagállamok kötelesek –
szigorú feltételek mellett – figyelembe venni a más tagállamokban szerzett képesítéseket az
elismerés megadása és az érintetteknek a szakmájukhoz való hozzáférés engedélyezése
céljából.
Néhány szakmában (orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész és építész) esetében
közös minimális képzési feltételeken alapuló automatikus elismerési rendszer működik. Emellett
bizonyos feltételek teljesülése esetén számos szakma – főként a kézműiparban, az iparban és a
kereskedelmi ágazatban – a szakmai tapasztalaton alapuló, feltétel nélküli elismerésben
részesülhet.
Más szakmák esetében a fogadó tagállam kompenzációs intézkedéseket írhat elő a bejövő
szakember számára, azzal a feltétellel, hogy objektíven lényeges különbségek vannak az
érintett szakképesítése és fogadó tagállamban megkövetelt szakképesítés között.
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Az a tagállam, amelytől az elismerést kérik, köteles szigorú határidőn belül meghozni a
vonatkozó határozatot. E határozatok a nemzeti jog alapján megfellebbezhetők, nem lehetnek
önkényesek és teljes mértékben meg kell felelniük az uniós jognak.
Végezetül egyes konkrét szabályok bizonyos szakmákra, például az ügyvédekre alkalmazandók.
Ez az uniós rendszer nem vonatkozik a nem uniós állampolgárok elismerési kérelmeire, kivéve,
ha egyedi szabályok rendelkeznek az ilyen honosításról, ideértve például az EGT-re és a svájci
állampolgárokra alkalmazandó szabályokat.
Az uniós polgárok által nem uniós országokban szerzett képesítések csak akkor tartoznak az
uniós szabályozás hatálya alá, ha azokat honosítják az uniós képesítéseknek megfelelően. Erre
három év, abban a tagállamban végzett szakmai tevékenység után kerül sor, amelyik először
elismerte a képesítést.

8.3. Mi történik ma, ha az egyik tagállamban elismert képesítéssel
ideiglenesen vagy alkalmi jelleggel egy másik tagállamban
nyújtunk szolgáltatást?
A legtöbb szakma esetében az uniós jog csak abban a tagállamban teszi lehetővé, hogy az
érintett szakemberektől előzetes nyilatkozatot kérjenek, ahol a szolgáltatást végzik. A
nyilatkozatot évente egyszer (vagy az európai szakmai kártya esetében 18 havonta) lehet
benyújtani, korlátozott számú tanúsítvány kíséretében.
A szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam nem ellenőrizheti előzetesen a képesítéseket,
kivéve az olyan szakmák esetében, amelyek súlyosan veszélyeztetik a szolgáltatások
igénybevevőjének egészségét vagy biztonságát. Az ilyen ellenőrzés nem lépheti túl az e konkrét
cél eléréséhez szükséges mértéket.
Ezenkívül az olyan szakmák esetében, amelyek az automatikus elismerési rendszer hatálya alá
tartoznak – például az orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, gyógyszerész, építész stb.
–, nem írható elő a képesítések előzetes ellenőrzése. Csak előzetes éves nyilatkozat kérhető.

• A kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó
szakképesítések
8.4. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése hogyan érinti ezt a
helyzetet?
Az

átmeneti időszak

végét követően

a fent ismertetett uniós

alkalmazandó az Egyesült Királyságban.
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jogrendszer már nem

Az egyesült királyságbeli uniós polgárok képesítésének elismerésével kapcsolatos valamennyi
kérdést, valamint az a lehetőséget, miszerint ott lehet szakmai szolgáltatásokat nyújtani, a
nemzeti szabályok és feltételek szerint kezelik az uniós jog által biztosított jogok nélkül.

8.5. Mire

szolgál

a

kilépésről

rendelkező

megállapodás

a

szakképesítések esetében?
A kilépésről rendelkező megállapodás fő célja annak biztosítása, hogy azokat az átmeneti
időszak végén a fogadó államban jogszerűen tartózkodó uniós polgárokat és egyesült királysági
állampolgárokat, akiknek a szakképesítését korábban elismerték az adott államban az uniós
eszközök külön listája alapján, a brexit ne érintse hátrányosan a szakmai képesítésük
elismerésének érvényessége és a szakmájuk adott államban való gyakorlása tekintetében.
Ugyanerre lenne szükség azon szakemberek esetében, akik az átmeneti időszak végén határ
menti ingázó munkavállalók, és a képesítésük elismerését és a szakmájuk gyakorlására irányuló
engedélyt adott esetben abban az államban szerezték meg, ahol határ menti ingázó
munkavállalóként tevékenykednek.
A kilépésről rendelkező megállapodás hatálya az e személyek által benyújtott, függőben lévő
elismerési kérelmekre is kiterjed.
A kilépésről rendelkező megállapodás nem biztosítja az egyesült királyságbeli képesítéssel
rendelkező, és az Egyesült Királyságban letelepedett uniós szakemberek számára azt a jogot,
hogy az átmeneti időszak végét követően elismerést szerezzenek a képesítéseikről bármely más
uniós tagállamban, illetve hogy ideiglenes vagy alkalmi jellegű szolgáltatásokat nyújtsanak
ezekben az államokban.
A kilépésről rendelkező megállapodás egyes ágazatokban nem védi az Egyesült Királyság
hatóságai által kiadott engedélyek érvényességét az EU többi részében – különös tekintettel a
közlekedési ágazatra, amely páneurópai értékkel rendelkezik a belső piacon – vagy az uniós
tagállamok hatóságai által kibocsátott ilyen típusú engedélyek érvényességét az Egyesült
Királyságban.

8.6. Észt

építész

dolgozom.

vagyok,

az

Egyesült

Gyakorolhatom-e

a

Királyságban

élek

későbbiekben

és
is

foglalkozásomat?
Igen. Ha a szakképesítését elismerték az Egyesült Királyságban, és megfelel minden gyakorlati
követelmények az Egyesült Királyságban, szakmai tevékenységének végzése céljából továbbra
is támaszkodhat majd az elismerésről szóló határozatra.

8.7. Belga gyógytornász vagyok, Írországban élek és az Egyesült
Királyságban

dolgozom

gyógytornászként,
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ahol

elismerték

képesítésemet. Továbbra is nyújthatok szolgáltatásokat az
Egyesült Királyságban határ menti ingázó munkavállalóként?
Igen. Ha a szakképesítését elismerték az Egyesült Királyságban, szakmai tevékenységének
végzése céljából továbbra is támaszkodhat majd az elismerésről szóló határozatra.

8.8. Finn állampolgár vagyok, és Finnországban élek. Jelenleg egy
olyan

helyi

intézményben

tanulok,

amely

franchise-

megállapodást kötött egy egyesült királysági egyetemmel.
Tanulmányaim befejeztével egyesült királysági oklevelet kapok
majd. Mi lesz a képesítésem státusza, ha diplomámat az
átmeneti időszak végét követően szerzem meg?
Amennyiben az Ön diplomáját az Egyesült Királyság valamely intézménye (az egyik egyeteme
vagy szakmai intézete) állítja ki, az Ön képesítése „nem uniós” szakképesítés lesz, és nem
részesül az uniós elismerési rendszer előnyeiből.
Valamely szakma egyesült királyságbeli gyakorlásának feltételei az Egyesült Királyság jogán,
valamint a bevándorlással és az egyes rendelkezések hozzáférhetőségével kapcsolatos
szakpolitikáján, továbbá a franchise megállapodás szerint nyújtott egyesült királyságbeli
diplomával rendelkező külföldiekkel szembeni bánásmódon múlik.
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9. Szociális biztonság
9.1. Spanyol

állampolgár

vagyok,

az

Egyesült

Királyságban

dolgozom, és az uniós polgárok letelepedési rendszere szerinti
jogállással

rendelkezem.

Mi

történik

a

társadalombiztosításommal?
A szociális biztonsági szabályok tekintetében a kilépésről rendelkező megállapodás célja annak
biztosítása, hogy minden maradjon a korábbi helyzet szerint. Az uniós szabályok továbbra is
alkalmazandók a kilépésről rendelkező megállapodás által védett személyek esetében. Ez
például azt jelenti, hogy:
•

továbbra is az Egyesült Királyság illetékes az Ön szociális juttatásai folyósításáért —
Ön az Egyesült Királyságban fizeti járulékait, és megkülönböztetés nélkül jogosult az
egyesült királysági juttatásokra;

•

az Egyesült Királyságban ugyanolyan feltételek mellett vehet igénybe egészségügyi
ellátást, mint az Egyesült Királyság állampolgárai;

•

ha

szabadságra

megy

az

Európai

Unióban,

használhatja

a

brit

európai

egészségbiztosítási kártyáját (azonban új európai egészségbiztosítási kártyát kell
igényelnie – lásd https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-freeehic-european-health-insurance-card/);
•

ha gyermekei Spanyolországban laknak, és Ön jogosult az egyesült királysági
családi ellátásra, azt a továbbiakban is mindenféle levonás nélkül megkapja, mintha
gyermekei együtt laknának Önnel az Egyesült Királyságban (további részletekért lásd:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=hu);

•

ha az átmeneti időszak végét követően gyermekei vannak, és Ön az Egyesült
Királyság jogszabályai értelmében családi ellátásra jogosult, akkor is részesül ellátásban,
ha

a

gyermekei

például

Spanyolországban

laknak

(további

részletekért

lásd:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=hu);
•

ha munkanélkülivé válik, jogosult lesz az Egyesült Királyság álláskeresési járadékára,
és a lehetősége lesz arra, hogy ezt a járadékot az engedélyezett időszakra átvigye, hogy
egy

uniós

tagállamban

keressen

állást

(további

részletekért

lásd:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=hu);
•

ha nyugdíjba vonul, a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételek szerint
jogosult az egyesült királyságbeli nyugdíjra:
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o

ha nem rendelkezik elegendő biztosítási idővel ahhoz, hogy az Egyesült
Királyságban nyugdíjjogosultságot szerezzen, az Egyesült Királyság a szükséges
mértékben figyelembe veszi az uniós tagállamokban szerzett időszakokat;

o

ha úgy dönt, hogy visszatér Spanyolországba:


továbbra is mindenféle levonás nélkül megkapja az Egyesült Királyság
nyugdíját;



az Ön egyesült királysági nyugdíját továbbra is ki fogják igazítani;



az egészségügyi ellátás kifizetéséért felelős szervet az Ön által kapott
egyéb nyugdíjaktól és az Ön lakóhelyétől függően határozzák meg

További

részletekért

lásd:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=hu;
•

ha túlélő hozzátartozói jogosultak az egyesült királysági túlélő hozzátartozói
ellátásra, az ilyen ellátást akkor is kérhetik és mindenféle levonás nélkül megkapják, ha
Spanyolországban tartózkodnak.

9.2. Meddig védhet a kilépésről rendelkező megállapodás?
Ön mindaddig védelemben részesül, amíg a helyzeténél fogva megszakítás nélkül kapcsolódik
az Egyesült Királysághoz és valamely tagállamhoz.
Például: ha Ön lengyel állampolgár, aki az Egyesült Királyságban él és ott dolgozik egy brit
munkáltatónál az átmeneti időszak végén, továbbra is élvezi a kilépésről rendelkező
megállapodás védelmét, amennyiben a „határokon átnyúló kapcsolat” még mindig fennáll.
Az Egyesült Királyság és egy uniós tagállam közötti „határokon átnyúló kapcsolat” mindaddig
fennáll, amíg Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik, és ott egy brit munkáltatónál dolgozik.
Ez a helyzet folytatódhat akkor is, ha a körülmények megváltoznak – Ön védelemben részesül,
feltéve, hogy továbbra is „határokon átnyúló kapcsolatot” tart fenn az Egyesült Királysággal. Így
még akkor is, ha például:
o

továbbra is a brit munkaadónál dolgozik az Egyesült Királyságban, de emellett
további munkát vállal Írországban;

o

továbbra

is

a

brit

munkaadónál

dolgozik

az

Egyesült

Királyságban,

de

tartózkodási helyét Írországba helyezi át;
o

abbahagyja a munkát a brit munkaadónál, és megkezdi munkáját Írországban,
miközben továbbra is az Egyesült Királyságban tartózkodik;

o

a munkaszerződése lejár, és egy ír munkáltatóval másik munkaszerződést köt –
de a munkát továbbra is az Egyesült Királyságban végzi;
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o

munkanélkülivé válik, de álláskeresési járadékot nem kap, és továbbra is az
Egyesült Királyságban tartózkodik;

o

munkanélkülivé válik, és álláskeresési járadékban részesül, amit átvisz Lengyelországba, hogy
ott

keressen

állást

az

engedélyezett

időszakban

(további

részletekért

lásd:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=hu);
o

miután Lengyelországban az engedélyezett időszakban sikertelenül keresett
munkát, haladéktalanul visszatér az Egyesült Királyságba, és ott folytatja az
álláskeresést;

o

a munkaszerződése lejár, és a nyugdíjkorhatár eléréséhez közeledve inaktívvá
válik, miközben továbbra is az Egyesült Királyságban tartózkodik;

o

nyugdíjba vonul az Egyesült Királyságban;

A szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó szabályok azonban már nem
védik Önt teljes egészében, ha munkaszerződése véget ér, és Ön átköltözik Lengyelországba
(vagy bármely más tagállamba). Ebben az esetben a kilépésről rendelkező megállapodás
biztosítja, hogy biztosítási időszakai ne vesszenek el. Ha Ön teljesíti a nemzeti jogszabályok
szerinti feltételeket (például eléri a nyugdíjkorhatárt), az Egyesült Királyságban igényelheti az
ezen időszakok alapján járó ellátásokat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a Lengyelországba (vagy bármely más tagállamba)
való visszaköltözése előtt huzamos tartózkodási jogot szerzett az Egyesült Királyságban, és
mielőtt ez a jog elveszne, visszatér az Egyesült Királyságba, ott még mindig megilleti majd Önt
a kilépésről rendelkező megállapodás által biztosított teljes körű szociális biztonsági védelem.

9.3. Franciaországban élő és az Egyesült Királyságban dolgozó
francia állampolgár vagyok. Továbbra is a szociális biztonsági
rendszerek összehangolására vonatkozó szabályok hatálya alá
tartozom?
Igen, amíg Ön a helyzeténél fogva továbbra is kapcsolódik az Egyesült Királysághoz (további
részletekért lásd a szociális biztonsággal kapcsolatos 9.1. kérdésre adott választ).
Amennyiben továbbra is az Egyesült Királyságban dolgozik, továbbra is illetékes lesz az Ön
szociális biztonsági ellátását tekintve, ami például azt jelenti, hogy:
•

Önnek az Egyesült Királyságban fizetnie kell társadalombiztosítási járulékait, és Ön
megkülönböztetés nélkül jogosult az egyesült királysági juttatásokra;

•

az Egyesült Királyság költségén Ön igénybe veheti az egészségügyi ellátást
Franciaországban, ahol tartózkodik;

45

•

ha

szabadságra

megy

az

Európai

Unióban,

használhatja

a

brit

európai

egészségbiztosítási kártyáját (azonban új európai egészségbiztosítási kártyát kell
igényelnie);
•

ha gyermekei Franciaországban laknak, és Ön jogosult az egyesült királysági családi
ellátásra, azt a továbbiakban is mindenféle levonás nélkül megkapja, mintha gyermekei
együtt

laknának

Önnel

az

Egyesült

Királyságban

(további

részletekért

lásd:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=hu);
•

ha az átmeneti időszak végét követően gyermekei vannak, és Ön az Egyesült
Királyság jogszabályai értelmében családi ellátásra jogosult, akkor is részesül ellátásban,
ha a gyermekei Franciaországban laknak; (az alkalmazandó szabályokról részletesebben lásd:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=hu);

•

ha Ön munkanélkülivé válik, a szociális biztonsági rendszerek összehangolására
vonatkozó

szabályok

védelmet

nyújtanak

Önnek

(további

részletekért

lásd:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=hu);
•

ha nyugdíjba vonul, az Egyesült Királyság jogszabályaiban meghatározott feltételek
szerint jogosult az egyesült királyságbeli nyugdíjra:
o

ha nem rendelkezik elegendő biztosítási idővel ahhoz, hogy az Egyesült
Királyságban nyugdíjjogosultságot szerezzen, az Egyesült Királyság a szükséges
mértékben figyelembe veszi az uniós tagállamokban szerzett időszakokat;

o

mindenféle levonás nélkül megkapja az egyesült királysági nyugdíját, még akkor
is, ha Ön Franciaországban lakik;

o

egyesült királysági nyugdíját továbbra is ki fogják igazítani;

o

az egészségügyi ellátás kifizetéséért felelős szervet az Ön által kapott egyéb
nyugdíjaktól és az Ön lakóhelyétől függően határozzák meg

(további részletekért lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=hu);
•

ha túlélő hozzátartozói jogosultak az Egyesült Királyság túlélő hozzátartozói
ellátására, az ilyen ellátást akkor is mindenféle levonás nélkül megkapják, ha
Franciaországban tartózkodnak.

9.4. Bulgáriában élő bolgár állampolgár vagyok, és Bulgáriában és
az Egyesült Királyságban is van munkahelyem. Továbbra is a
szociális biztonsági rendszerek összehangolására vonatkozó
szabályok hatálya alá tartozom?
Igen, amíg Ön a helyzeténél fogva továbbra is kapcsolódik az Egyesült Királysághoz (további
részletekért lásd a szociális biztonsággal kapcsolatos 9.1. kérdésre adott választ).
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Továbbra is csak egy szociális biztonsági jogszabály hatálya alá tartozik. Ezt a jogszabályt az Ön
által elvégzett munka és a tartózkodási helye függvényében határozzák meg (további
részletekért lásd: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=hu).

9.5. Olasz állampolgár vagyok, és olasz köztisztviselőként dolgozom
az Egyesült Királyságban. Továbbra is a szociális biztonsági
rendszerek összehangolására vonatkozó szabályok hatálya alá
tartozom?
Igen, amíg Ön a helyzeténél fogva továbbra is kapcsolódik az Egyesült Királysághoz (további
részletekért lásd a szociális biztonsággal kapcsolatos 9.1. kérdésre adott választ).
Továbbra is Olaszország illetékes az Ön szociális ellátásáért (további részletekért lásd:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=hu).

9.6. Cseh állampolgár vagyok, és a Cseh Köztársaságban élek és
dolgozom. Az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban
töltöm szabadságomat. Fedezetet nyújt-e még számomra az
európai egészségbiztosítási kártya?
Igen, a szabadsága teljes időszaka alatt. Használhatja európai egészségbiztosítási kártyáját az
Egyesült Királyságban akkor is, ha Ön már részesül a szükséges egészségügyi ellátásban a
szabadsága alatt, az átmeneti időszak vége előtt, és ha az átmeneti időszak végét követően
szüksége van egészségügyi ellátásra.

9.7. Máltán élő és dolgozó máltai állampolgár vagyok. Az Egyesült
Királyságba

tervezek

menni

szabadságra.

Használhatom-e

európai egészségbiztosítási kártyámat?
Nem. A kilépésről rendelkező megállapodás nem teszi lehetővé az európai egészségbiztosítási
kártya használatát az Egyesült Királyságban töltendő jövőbeli nyaralások alkalmával.

9.8. Olasz

állampolgár

Királyságban

vagyok,

tanulok.

és

2019

óta

Használhatom-e

az

Egyesült
európai

egészségbiztosítási kártyámat akkor is, ha tanulmányaimat az
átmeneti időszak vége után fejezem be?
Igen, továbbra is használhatja az európai egészségbiztosítási kártyáját mindaddig, amíg meg
nem szakítja egyesült királysági tartózkodását. Az Olaszországban tett ideiglenes látogatások
(mint például a szabadság) nem szakítják meg az Ön diákként való tartózkodását az Egyesült
Királyságban.
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9.9. Horvátországban élő és dolgozó horvát állampolgár vagyok. Az
átmeneti időszak vége előtt különleges egészségügyi kezelést
kezdtem meg az Egyesült Királyságban. Jogosult vagyok-e arra,
hogy az átmeneti időszak végét követően is megkapjam a
kezelésemet?
Igen. A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy azon személyek, akik az átmeneti
időszak vége előtt már kérelmezték a tervezett egészségügyi kezelésükre vonatkozó engedélyt
az Egyesült Királyságban, továbbra is jogosultak legyenek a kezelésre.

9.10. Spanyol állampolgár vagyok, és az Egyesült Királyságban
dolgozom.

Hamarosan

történni

az

elérem

egyesült

a

nyugdíjkorhatárt.

királyságbeli

és

Mi

fog

spanyol

nyugdíjjogosultságaimmal?
Semmi sem fog történni az egyesült királysági és spanyolországi nyugdíjjogosultságával,
minden marad úgy, ahogy most van. A nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételek
mellett Ön jogosult lesz a nyugdíjára, a szükséges mértékben figyelembe véve az uniós
tagállamokban teljesített elszámolási időszakokat. Az összeget ugyanazon szabályok szerint, az
Ön helyzetétől függően és az uniós szabályok figyelembevételével számítják majd ki, és
amennyiben úgy dönt, hogy Spanyolországban vagy egy másik uniós tagállamban szeretne élni,
a nyugdíját átviheti oda és kiigazíttathatja.

9.11. Már

nyugdíjas

vagyok,

és

az

Egyesült

Királyságból

és

Szlovéniából is kapok nyugdíjat, ahol korábban dolgoztam. Mi
történik a nyugdíjammal?
Semmi sem fog történni a nyugdíjával. Továbbra is ugyanúgy kap majd nyugdíjat az Egyesült
Királyságból és Szlovéniából is, ahogyan addig. Egyesült királysági nyugdíját továbbra is ki
fogják igazítani az eddigiek szerint.

9.12. Korábban 12 évig dolgoztam az Egyesült Királyságban, de
elköltöztem és most Ausztriában dolgozom. Ha nyugdíjba
vonulok

(2035

körül),

mi

történik

majd

az

Egyesült

Királyságban és Ausztriában szerzett szolgálati időmmel és a
biztosítással?
A megszerzett szolgálati ideje továbbra is számít, és ha nyugdíjba vonul, ugyanolyan feltételek
mellett kap majd nyugdíjat az Egyesült Királyságból (a 12 év szolgálati időnek megfelelő részt)
és Ausztriából (az ott szerzett szolgálati időnek megfelelő részt) is, mint amelyek jelenleg
alkalmazandók az Unióban.
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9.13. Egész életemben az Egyesült Királyságban dolgoztam, most
pedig nyugdíjasként Franciaországban élek. Aggódom, hogy az
egyesült

királyságbeli

nyugdíjamat

többé

nem

fogják

kiigazítani.
A kilépésről rendelkező megállapodás egyértelművé teszi, hogy valamennyi szociális ellátásra
való jogosultságot – így az öregségi nyugdíjat is – továbbra is ki fogják igazítani a nemzeti
szabályokkal összhangban, még akkor is, ha a nyugdíjas egy uniós tagállamban tartózkodik, és
nem az Egyesült Királyságban.

9.14. Ha

úgy

döntök,

hogy

a

jövőben

elhagyom

az

Egyesült

Királyságot, magammal vihetem-e a szociális ellátásra való
jogosultságomat?
Amennyiben Ön a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik, valamennyi
vonatkozó szociális ellátásra való jogosultságot továbbra is ugyanolyan feltételek mellett vihet
át az uniós tagállamokba és az Egyesült Királyságba, mint az uniós szabályok szerint.

9.15. Miután egész életemben Belgiumban dolgoztam, nyugdíjas
éveimet az Egyesült Királyságban töltöm. Az átmeneti időszak
vége

előtt

minden

nehézség

nélkül

részesülhettem

egészségügyi ellátásban a helyi kórházban. Ez megváltozott?
Semmi nem változik az átmeneti időszak végét követően. A korábbi helyzethez hasonlóan
Belgium továbbra is visszatéríti majd Önnek az egyesült királyságbeli, jövőbeli egészségügyi
ellátásának költségeit.

9.16. Finn állampolgár vagyok, és Finnországban dolgozom és élek. A
házastársam és gyermekeim azonban az Egyesült Királyságban
tartózkodnak. Családtagjaimként az átmeneti időszak vége
előtt

jogosultak

voltak

arra,

hogy

Finnország

költségén

részesüljenek egészségügyi ellátásban, és én finn családi
pótlékot kaptam. Ez megváltozott?
Feltéve, hogy ezek a jogosultságok már fennálltak az átmeneti időszak végének idején, nincs
változás. A családtagjai továbbra is Finnország költségén fognak egészségügyi ellátásban
részesülni az Egyesült Királyságban, és Ön továbbra is kapni fog finn családi pótlékot annak
ellenére, hogy gyermekei az Egyesült Királyságban tartózkodnak.

9.17. Német munkavállaló vagyok, és a német munkaadóm 2019-ben
kiküldetésre küldött az Egyesült Királyságba. Továbbra is
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Németországban rendelkezem biztosítással, és az A1 jelű
hordozható dokumentumom 2021 szeptemberéig nem jár le. Ez
azt jelenti, hogy 2021-ben is érvényes marad?
A kilépésről rendelkező megállapodás nem terjed ki a munkavállalóknak a szolgáltatások
nyújtása keretében történő kiküldetésére. A szociális biztonság terén nyújtott együttműködésről
szóló, Egyesült Királysággal kötendő jövőbeli megállapodás sérelme nélkül ez azt jelenti, hogy
2021. január 1-jétől már nem áll fenn jogalap a tagállamok és az Egyesült Királyság közötti
kiküldetések esetében, és az Ön A1 jelű hordozható dokumentuma már nem érvényes.
Ez csak azokra az A1 jelű hordozható dokumentumokra alkalmazandó, amelyeket a
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetés miatt állítottak ki. Azok az A1 jelű
hordozható dokumentumok, amelyeket más okokból állítottak ki, például valakinek, aki
képzésen vesz részt az Egyesült Királyságban, vagy olyan személyeknek, akik egy időben
dolgoznak az Egyesült Királyságban és egy tagállamban, 2021. január 1-je után is érvényesek
maradnak.

9.18. Önfoglalkoztató

vagyok,

és

az

Egyesült

Királyságban

és

Franciaországban egyaránt dolgozom. Franciaországban élek,
azonban az Egyesült Királyságban rendelkezem biztosítással.
Rendelkezem

az

Egyesült

Királyságban

kiállított,

A1

jelű

hordozható dokumentummal, valamint S1 jelű hordozható
dokumentummal, amelyet arra használok, hogy az Egyesült
Királyság

költségén

Franciaországban.

egészségügyi

Ezek

a

ellátásban

dokumentumok

részesüljek
továbbra

is

érvényesek maradnak, és megújíthatom őket, ha lejártak?
Mivel Ön olyan határokon átnyúló helyzetben van, amely az Egyesült Királyságot és egy
tagállamot érint, Ön a kilépésről rendelkező megállapodás védelme alatt áll. A szociális
biztonság terén folytatott együttműködésről szóló uniós szabályok ezért továbbra is
alkalmazandók Önre, és ezek a dokumentumok 2020. december 31. után is érvényesek. Ez
magában foglalja az Ön A1 jelű hordozható dokumentumát, mivel az nem egy szolgáltatás
nyújtása céljából történő kiküldetés miatt lett kiállítva. Amíg Ön ebben a határokon átnyúló
helyzetben van, a dokumentumai ugyanazon szabályok alapján újíthatók meg, amelyek
2021. január 1-je előtt alkalmazandók voltak.

9.19. A szüleim holland állampolgárok, akik 1990-ben költöztek az
Egyesült Királyságba, és most az uniós polgárok letelepedési
rendszere szerint új tartózkodási jogállással rendelkeznek. 19
éve születtem az Egyesült Királyságban (ezért születésemtől
fogva

holland/brit

kettős

állampolgár

vagyok),

és

egész

életemben az Egyesült Királyságban éltem. Két éve kezdtem
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dolgozni.

A

szüleim

azt

fontolgatják,

hogy

a

jövőben

visszaköltöznek Hollandiába. Ha én is elköltözöm Hollandiába,
magammal

vihetem-e

a

szociális

ellátásra

való

jogosultságomat?
Bár kettős állampolgársággal rendelkezik, egész életében az Egyesült Királyságban élt, és
2021. január 1-je előtt nem élt a szabad mozgáshoz való jogával. Ezért Ön nem áll a kilépésről
rendelkező megállapodás védelme alatt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben visszaköltözik
Hollandiába, a kilépésről rendelkező megállapodás szerint nem viheti magával a szociális
ellátásra való jogosultságait. Ez nem érinti a szociális biztonság terén nyújtott együttműködésre
vonatkozó, az Egyesült Királysággal kötendő jövőbeli megállapodást.
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10.

Hasznos linkek

A kilépésről rendelkező megállapodás
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02020W/TXT-20200613
EU–Szerződések
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
Uniós iránymutatás a kilépésről rendelkező megállapodásnak a polgárok jogairól
szóló részéről
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020XC0520(05)
Tanácsadás az Egyesült Királyságban fennálló jogaival kapcsolatban
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/brexit-residence-rights/eu-nationals-living-inuk/index_hu.htm
„Tudnivalók az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok számára” című tájékoztató füzet
„Tudnivalók az Egyesült Királyságban élő időskorú uniós polgárok számára” című tájékoztató
füzet
„Tudnivalók az Egyesült Királyságban élő, nem uniós polgárok számára, akiket családi kapcsolat
fűz vagy fűzött valamely uniós polgárhoz” című tájékoztató füzet
https://www.gov.uk/government/publications/social-security-arrangements-between-the-ukand-the-eu-from-1-january-2021-staff-guide
Az uniós polgárok és családtagjaik tartózkodási alakiságaira vonatkozó hatályos uniós
szabályok
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-family-membersregistration/index_hu.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/non-eu-familymembers-residence-card/index_hu.htm
2004/38/EK irányelv (a szabad mozgásról szóló irányelv)
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/38/
492/2011/EU rendelet
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/
A szakemberek szabad mozgására vonatkozó hatályos uniós szabályok
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_hu.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_hu
2005/36/EK irányelv (a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv)
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/36/
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A

szociális

biztonsági

rendszerek

összehangolására

szabályok
https://europa.eu/youreurope/citizens/health
https://europa.eu/youreurope/citizens/work
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=849
883/2004/EK rendelet
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/883/
987/2009/EK rendelet
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/987/2018-01-01
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vonatkozó

hatályos

uniós

