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2019. március
Megállapodás hiányában a kilépés időpontját követően az Egyesült Királyságban élő uniós1 polgárok jogait az
Egyesült Királyság joga fogja szabályozni, amelyet az Egyesült Királyságnak az emberi jogok európai egyezménye
szerinti kötelezettségeinek figyelembevételével kell értelmezni. A jelen tájékoztatóban szereplő információk
többsége az Egyesült Királyság bejelentésein alapul.

Az Egyesült Királyságban élő uniós polgár vagyok.
Továbbra is jogomban áll majd az Egyesült Királyságban
élni az Egyesült Királyság kilépését követően?
Az Egyesült Királyság kormánya kijelentette, hogy „biztosítani kívánja az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat
és családtagjaikat arról, hogy továbbra is szívesen látják őket az Egyesült Királyságban, abban a valószínűtlen
esetben, ha nem születik megállapodás.”
Lásd az Egyesült Királyság kormányánakSzakpolitikai dokumentum a polgárok jogairól megállapodás nélküli brexit
esetén2 című kiadványát.

Mit tegyek uniós polgárként, ha továbbra
is az Egyesült Királyságban szeretnék élni?
Amennyiben Ön olyan uniós polgár, aki a kilépés időpontja előtt érkezett az Egyesült Királyságba, és
2020. december 31-ét követően is ott szándékozik élni, új egyesült királyságbeli bevándorlói jogállás („letelepedési
engedéllyel rendelkező” jogállás vagy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás) iránti kérelmet kell
benyújtania. Abban az esetben is be kell nyújtania ezt az új bevándorlói jogállás iránti kérelmet, ha korábban
állandó tartózkodási jogállást szerzett az adott időpontban alkalmazandó jogszabályok alapján. Az új bevándorlói
jogállással kapcsolatos további információkért látogasson el az Egyesült Királyság kormányának honlapjára3.
Amennyiben Ön olyan uniós polgár, aki a kilépés időpontját követően érkezik, az Egyesült Királyság
bevándorlási szabályai szerint léphet majd be, és engedélyre lesz szüksége a belépésre vagy az Egyesült
Királyságban tartózkodásra. További információért lásd az Egyesült Királyság kormányának Szakpolitikai
dokumentum a bevándorlásról 2019. március 30-ától megállapodás nélküli brexit esetén4 című kiadványát.
E tájékoztatóban „Unió” alatt az Egyesült Királyság kilépése utáni 27 uniós tagállam értendő.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön ír állampolgár, lehetséges, hogy nem kell kérelmeznie az új
bevándorlási jogállást, ha a közös utazási területre vonatkozó szabályok hatálya alá tartozik.

Uniós polgárként mi lesz az Egyesült Királyságban élő
(nem egyesült királyságbeli) családtagjaim jogállása?
Uniós polgárként az Ön családtagjainak (amennyiben nem az Egyesült Királyság állampolgárai) egy meghatározott
időpontig lesz lehetőségük csatlakozni Önhöz az Egyesült Királyságban. A közeli hozzátartozók 2022. március 29-ig
kérelmezhetik a csatlakozást. Az új házastársaknak és élettársaknak (azaz a kilépés időpontját követően ily módon
rokonságba kerülőknek), valamint az egyéb eltartott hozzátartozóknak 2020. december 31-ig kell benyújtaniuk a
kérelmet. Amennyiben az Ön családtagjai nem intézkednek a fenti időpontokig, akkor az Egyesült Királyság azon
szigorúbb bevándorlási törvényei szerint kell engedélyért folyamodniuk, amelyek a kérelem benyújtásakor lesznek
hatályban.

Uniós polgárkén milyen jogok fognak megilletni
a munkavégzés és a társadalombiztosítás terén?
A kilépés időpontjától kezdődően az Ön munkavállaláshoz való jogát az Egyesült Királyság joga fogja meghatározni.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál, hogy a kilépés időpontját követően milyen
jogok illetik meg a szociális ellátások – mint például betegségi ellátások, családtámogatási ellátások, nyugdíj-,
rokkantsági és munkanélküli ellátások – terén.
Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette5, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok és családtagjaik
továbbra is nagyjából ugyanúgy élhetnek, dolgozhatnak és élvezhetik a szociális ellátásokat az Egyesült
Királyságban, mint jelenleg. A Bizottság az ígéretek mielőbbi hivatalossá tételét várja.
Javasoljuk, hogy:

> tájékozódjon a munkavégzés folytatásának feltételeiről az Egyesült Királyságban. Lehetséges, hogy

például munkavállalási engedélyre lesz szüksége. Ha Ön az Egyesült Királyságban dolgozik, és az EU-ban
él, előfordulhat, hogy külön dokumentumra lesz szüksége ahhoz, hogy beléphessen az Egyesült Királyság
területére;

> tájékozódjon, hogy a családtagjai milyen feltételekkel élhetnek és vállalhatnak munkát a továbbiakban is
az Egyesült Királyságban;

> tájékozódjon, hogy a gyermekei milyen feltételekkel folytathatják tanulmányaikat a továbbiakban is az
Egyesült Királyságban;

> társadalombiztosítási jogosultságaival kapcsolatban tájékozódjon annál az intézménynél, amelynél
biztosítással rendelkezik.

Amennyiben Ön korábban az Egyesült Királyságban dolgozott, élt vagy rendelkezett biztosítással, javasoljuk, hogy:

> szerezze be az egyesült királyságbeli társadalombiztosítási intézményektől – például a National Insurancetól – ezekre a munkavégzési, tartózkodási vagy biztosítási időszakokra vonatkozó igazolásokat;

> haladéktalanul nyújtson be kérelmet az Egyesült Királyság bevándorlási szabályai szerinti ideiglenes vagy
állandó bevándorlási jogállás iránt.

> További információkért lásd a Kérdések és válaszok az Egyesült Királyság megállapodás nélkül történő
kilépésének következményeiről6 c. dokumentumot.
> További tájékoztatásért és segítségért kérjük, forduljon az Ön országának egyesült királyságbeli
nagykövetségéhez7.
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Milyen jogállással fogok rendelkezni, ha uniós polgár
és egyesült királyságbeli állampolgár is vagyok?
Uniós polgárként, ha Ön brit állampolgársággal is rendelkezik, a brit állampolgársága alapján élhet majd az
Egyesült Királyságban.

Milyen jogállással fogok rendelkezni uniós
polgárként, ha az Egyesült Királyságban élek,
és egyesült királyságbeli állampolgár közeli
hozzátartozója vagyok (pl. házastárs, gyermek)?
Olyan uniós polgárként, aki egyben egy egyesült királyságbeli állampolgár hozzátartozója is, új bevándorlási jogállás
(„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás vagy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás) iránti
kérelmet kell benyújtania az Egyesült Királyságban, amennyiben továbbra is ott kíván élni.

Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárként
továbbra is választásra jogosult és választható leszek
az Egyesült Királyság helyhatósági választásain?
A kilépés időpontjától kezdve az Egyesült Királyságban az Ön aktív vagy passzív választójogának megléte a brit
jogtól függ.
Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette8, hogy az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok továbbra is
szavazhatnak és indulhatnak Angliában és Észak-Írországban a 2019. májusi helyhatósági választásokon. A skót
parlament és a walesi nemzetgyűlés a saját területükön alkalmazandó választójogi szabályozásért maguk felelősek.
Bármely uniós polgár, amennyiben e helyhatósági választásokon mandátumot szerzett, a mandátumának végéig
hivatalban maradhat.

Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárként
továbbra is választásra jogosult és választható
leszek az európai parlamenti választásokon?
A kilépés időpontja után, az európai parlamenti választásokon az Egyesült Királyságban választói névjegyzékbe
felvett határt átlépő uniós polgárként Önnek a származási tagállamában kell magát a választói névjegyzékbe
regisztráltatnia, ha szavazni kíván e választásokon. A származási tagállam nemzeti jogától függ, hogy külföldön
élő állampolgárként szavazati joggal rendelkezik-e.
Amennyiben Ön az Egyesült Királyságban élő uniós polgár, tudakozódjon a származási tagállamában, hogy
a következő, 2019. május 23 és 26 között sorra kerülő európai parlamenti választásokon jogosult-e választásra,
illetve választható-e. A választók tájékoztatása érdekében az Európai Parlament országonként tájékoztatókat
készített, amelyek áttekintést nyújtanak a szavazási feltételekről és a nemzeti kapcsolattartó pontokról9.
Arra vonatkozó információkért, hogy szavazhat-e az Egyesült Királyságból a származási tagállamában tartott
választáson, és ha igen, hogyan, lásd „A szavazás módja külföldről”10 című tájékoztatót.
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