UTAZÁS AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG ÉS AZ EU KÖZÖTT –
RENDEZETLEN KILÉPÉS ESETÉN

2019. március
Amennyiben Ön az Egyesült Királyság és az EU1 között kíván utazni, rendezetlen kilépés esetén a következőkre kell
számítania:

1. Határellenőrzés, vízum és vámellenőrzés, héa-visszatérítés
1.1. Határellenőrzés és vízum
- Az EU-ba utazó egyesült királyságbeli állampolgárok esetében2
Az egyesült királyságbeli állampolgárok esetében alkalmaznak-e majd további
ellenőrzéseket?
Egyesült királyságbeli állampolgárként Ön többé nem lesz jogosult arra, hogy az EU határátkelőhelyein az EU/EGT/
CH-állampolgárok részére szolgáló sávokat vegye igénybe. Ezen túlmenően több ellenőrzésen kell majd átesnie, mint az
Egyesült Királyság kilépése előtt nem. A határőrök kérhetik majd Öntől, hogy nyújtson tájékoztatást, például a tartózkodása
időtartamára és céljára, valamint a tartózkodása alatti megfelelő anyagi fedezet igazolására vonatkozóan.
Önnek az érkezés időpontját megelőző tíz éven belül kiállított útlevéllel kell igazolnia magát, amely az EU-ból való
tervezett távozás után még legalább három hónapig érvényes.
A Bizottság javasolta, hogy az egyesült királyságbeli állampolgárok rövid távú tartózkodás (azaz egy adott 180 napos
időszakon belül legfeljebb 90 napos tartózkodás) céljából vízummentesen utazhassanak az EU-ba, amennyiben az
Egyesült Királyság is ugyanilyen elbánást biztosít valamennyi uniós tagállam állampolgárai számára. Útlevelét az EU-ba
történő belépéskor, illetve az onnan való kilépéskor lebélyegzik majd, hogy lehetővé váljon a 90 napos vízummentes
tartózkodás időtartamának kiszámítása.

- Az Egyesült Királyságba utazó uniós polgárok esetében
Vízumra lesz-e szükségük az uniós polgároknak ahhoz, hogy beléphessenek az Egyesült
Királyságba?
Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy az uniós polgárok a három hónapos időtartamot meg nem haladó tartózkodás
esetében vízummentesen utazhatnak be az Egyesült Királyságba.
Ön uniós polgárként az útlevelét vagy – egyelőre – nemzeti személyazonosító igazolványát használva utazhat az
Egyesült Királyságba. A személyazonosító igazolványok 2020. december 31. után beutazási célra többé már nem
lesznek használhatók.
Javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatosan forduljon bővebb információkért az Ön tartózkodási helye szerinti országban
található egyesült királyságbeli konzuli hatóságokhoz.
E tájékoztatóban „Unió” alatt az Egyesült Királyság kilépése utáni 27 uniós tagállam értendő.
Az Egyesült Királyság és Írország közötti utazás nem tartozik ide, mivel arra a közös utazási területről szóló megállapodás
értelmében eltérő rendelkezések vonatkoznak.
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1.2. Vámellenőrzés
Mi történik a poggyászommal és az áruimmal?
Ha Ön az Egyesült Királyságból az EU-ba utazik, készüljön fel az alábbiakra:

> poggyászát és az Önnél található egyéb árukat vámellenőrzés alá fogják vetni. Az Egyesült Királyság is hasonlóan
járhat el az Egyesült Királyságba belépő uniós polgárok tekintetében;

> Ön bizonyos árukat többé már nem, vagy csak korlátozott mennyiségben hozhat be az EU területére. Ez

vonatkozik például az állati eredetű termékekre (pl. hús, tej, sonka vagy sajt), a 10 000 EUR feletti készpénzre,
bizonyos kulturális termékekre, növényekre, növényi termékekre, illetve egyes állatokra. Hasonló korlátozások
vonatkozhatnak az Egyesült Királyságba utazó uniós polgárokra is;

> amennyiben Ön a poggyászában vagy kézipoggyászában árut szállít, vámmentességre lesz jogosult (ez azt
jelenti, hogy az áru mentesül a behozatali vám és a hozzáadottérték-adó (héa) alól, valamint adott esetben
a jövedéki adó alól). Az érintett árukról és az azokra vonatkozó mentességekről az Európai Bizottság honlapján3
tájékozódhat.

1.3. Héa-visszatérítés
Egyesült királyságbeli utazóként kaphatok-e héa-visszatérítést az EU 27 tagállamában
vásárolt árucikkek után?
Igen. Az Unión kívülről érkező látogatók jogosultak arra, hogy az uniós tartózkodásuk ideje alatt vásárolt áruk után
megfizetett héát visszatérítsék részükre, feltéve, hogy az árukat a héa-visszatérítéssel kapcsolatos dokumentumokkal
együtt bemutatják az EU-ból való kilépéskor.

2. Utasjogok
Továbbra is alkalmazandók lesznek-e az uniós utasjogok az Unióból
az Egyesült Királyságba, illetve az Egyesült Királyságból az EU-ba utazó
uniós polgárokra?
Légi utasok
Amennyiben Ön uniós légitársasággal4 utazik, továbbra is védik Önt az uniós utasjogok az Egyesült Királyság repülőtereiről
az EU repülőtereire induló járatokon, és fordítva.
A nem uniós légitársaságok utasait csak az EU-ból az Egyesült Királyságba tartó járatokon illetik meg az uniós utasjogok,
az Egyesült Királyságból az uniós repülőterekre közlekedő járatokon nem.

Hogyan alakul a csökkent mozgásképességű utasok helyzete?
Amikor Ön valamely egyesült királyságbeli repülőtérről indul, azon áthalad vagy oda érkezik, a légi járműveken
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek számára különleges jogokat biztosító uniós jog
a továbbiakban már nem biztosít az Ön számára védelmet. Mindazonáltal az olyan uniós légitársaságok, amelyek egy
egyesült királyságbeli repülőtérről indulnak és egy uniós repülőtér felé tartanak, bizonyos jogokat (segítségnyújtás,
a szállítás elutasításának megakadályozása és tájékoztatási kötelezettség) továbbra is kötelesek tiszteletben tartani.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
Az uniós légitársaságok listája itt található: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/eu_air_carriers_by_country_
holding_an_active_operating_licence.pdf
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Hajóutasok
Ön továbbra is élvezi a hajóutasok jogaira vonatkozó uniós jog előnyeit, amennyiben hajóval utazik egy olyan útvonalon,
amelynek kiindulási pontja vagy végállomása valamely uniós kikötő.

Autóbusszal közlekedő utasok
Az autóbusszal közlekedő utasok jogaira vonatkozó uniós jogszabályok továbbra is védelmet biztosítanak Ön számára
az Egyesült Királyságból induló vagy oda érkező autóbuszjáratokon, amennyiben az Ön felszállási vagy leszállási helye
az Európai Unió területén található, és a járat menetrend szerint legalább 250 km-es távolságot tesz meg.

Vasúti utasok
Önt továbbra is megilletik a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló uniós jogszabályok előnyei az EU
területén belüli vasúti szolgáltatásokra vonatkozóan, amennyiben a vasúti társaságot az uniós szabályok értelmében
engedélyezték.

3. A jegyek érvényessége
Repülőjegyet vásároltam egy, az Egyesült Királyságból/az Egyesült
Királyságba induló jégi járatra. A kilépés időpontja után is érvényes marad
a menetjegyem?
Igen. Mindazonáltal javasoljuk, hogy a repülőjáratra való helyfoglalás előtt mindenképpen olvassa el a légitársaság
utazási feltételeit. Itt megtalálja a légitársaságok által kibocsátott jegyek érvényességével kapcsolatos tudnivalókat,
valamint járattörlés esetén a visszatérítés feltételeit. A visszatérítésre vonatkozó uniós utasjogok abban az esetben
illetik meg Önt, ha

> a légi járat egy uniós repülőtérről indul egy nem uniós országba;
> a légi járat egy Unión kívüli országból érkezik egy uniós országba, és azt egy uniós légitársaság üzemelteti.

4. Egészségügyi ellátás az utazás során
Uniós polgárként használhatom-e majd az európai egészségbiztosítási kártyát
az Egyesült Királyságban?
Nem, az uniós polgárok az európai egészségbiztosítási kártyával többé már nem lesznek jogosultak egészségügyi
ellátásra az Egyesült Királyságban.
Tájékozódjon egészségbiztosítójánál, hogy a valamely nem uniós országban igénybe vett sürgősségi egészségügyi
kiadásokat megtéríti-e. Amennyiben nem, vegye fontolóra utazási biztosítás megkötését.

Egyesült királyságbeli állampolgárként használhatom-e majd az európai
egészségbiztosítási kártyát, amikor az EU-ban utazom?
Nem, Ön egyesült királyságbeli állampolgárként az európai egészségbiztosítási kártyával többé már nem vehet igénybe
egészségügyi ellátást az uniós tagállamokban.
Amennyiben az Egyesült Királyságban rendelkezik egészségbiztosítással és valamely uniós tagállamba készül utazni,
tájékozódjon egészségbiztosítójánál, hogy megtéríti-e az adott uniós országban felmerülő sürgősségi egészségügyi
kiadásokat. Amennyiben nem, vegye fontolóra utazási biztosítás megkötését.

5. Jogosítvány
Egyesült királyságbeli vezetői engedéllyel rendelkezem.
Érvényes-e az valamennyi uniós tagállamban?
Az EU-ban a harmadik országok által kiállított vezetői engedélyek elismerését nemzeti szinten szabályozzák. Ezért Önnek
tájékozódnia kell minden olyan uniós tagállam nemzeti jogszabályairól, ahol vezetni kíván. Egyes uniós tagállamok
előírják, hogy a területükön csak nemzetközi vezetői engedély birtokában lehet gépjárművet vezetni.
Kérjük, ellenőrizze azon uniós tagállam(ok) hatóságainál, ahol vezetni kíván, az egyesült királyságbeli vezetői engedélyek
elismerésére vonatkozó szabályokat.

Egy uniós tagállam által kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkezem. Érvényes lesz-e az
engedélyem az Egyesült Királyságban?
Ez az Egyesült Királyság jogszabályaitól függ. Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy az uniós polgárok az Egyesült
Királyságban tett látogatásaik során továbbra is használhatják érvényes uniós vezetői engedélyüket.

6. Kedvtelésből tartott állatok
A kedvtelésből tartott állatok milyen feltételek mellett szállíthatók?
Amennyiben Ön az Unióból az Egyesült Királyságba kíván utazni kedvtelésből tartott állatával, utazása előtt tájékozódnia
kell arról, hogy az Egyesült Királyság milyen előírásokat alkalmaz az Unióból érkező utasok tekintetében. Adott esetben
harmadik országbeli állatútlevélre vagy állategészségügyi bizonyítványra lehet szükség.
A kedvtelésből tartott állatokkal az Egyesült Királyságból az Európai Unióba utazó személyeknek tiszteletben kell
tartaniuk a kedvtelésből tartott állatok mozgására vonatkozó uniós szabályokat. E szabályok értelmében a kedvtelésből
tartott állatnak:

>
>
>
>

egy beültetett azonosító csippel kell rendelkeznie;
veszettség elleni oltással kell rendelkeznie;
át kellett esnie veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálaton;
meg kell felelnie bármilyen, a veszettségtől eltérő betegségre és fertőzésre vonatkozó megelőző egészségügyi
intézkedéseknek;

> megfelelően kitöltött és kiadott azonosító okmány kíséretében kell utaznia.
Továbbá a kedvtelésből tartott állatoknak egy, a tagállamok által kijelölt beléptetési ponton keresztül kell áthaladniuk.

7. Barangolási díjak
Az Egyesült Királyságban továbbra is alkalmazni fogják-e az uniós barangolási
szabályokat?
Nem, a mobilhírközlési szolgáltatásokat – ideértve például a beszédhívásokat, illetve a szöveges üzenetküldést vagy
adatforgalmat – nyújtó vállalatokat többé nem kötik az uniós barangolási szabályok az Egyesült Királyságban folytatott
tevékenységük során.
Ez azt jelenti, hogy ezek a vállalatok felárat alkalmazhatnak az EU-ban barangolási szolgáltatásokat használó egyesült
királyságbeli ügyfelekkel, valamint az Egyesült Királyságban barangolási szolgáltatásokat használó uniós ügyfelekkel
szemben.

Hol találhatok további információkat?
További információkért olvassa el

> a Bizottság utazásra való felkészülésről szóló tájékoztatóját5.
> a Bizottság honlapján található információkat a valamely Unión kívüli országból uniós tagállamba való belépésről
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_hu.pdf
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