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Uniós tagállamban élő egyesült királyságbeli állampolgár
vagyok. Továbbra is jogomban áll-e majd az EU-ban élni
azt követően, hogy az Egyesült Királyság kilép az Unióból?
Valamennyi uniós tagállam intézkedéseket dolgoz ki annak biztosítására, hogy a kilépés időpontjában a területükön
jogszerűen tartózkodó egyesült királyságbeli állampolgárokat a kilépést követően is jogszerűen tartózkodónak
tekintsék.
Miután azonban az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót, az Egyesült Királyság állampolgárai többé
nem lesznek uniós polgárok, és harmadik országbeli állampolgárokká válnak. Ezért főszabály szerint már nem
vonatkoznak majd Önre a szabad mozgásra alkalmazandó uniós szabályok.
Ez például azt jelenti, hogy még akkor is, ha Ön huzamos tartózkodásra jogosult valamely tagállamban, ez nem
jogosítja fel arra, hogy egy másik tagállamba költözzön, és ott éljen.
Az Ön harmadik országbeli állampolgárként való jogait a nemzeti jogszabályok és a legális bevándorlásra
vonatkozó uniós irányelvek határozzák majd meg. (Lásd még a következő kérdést.)

Mit tegyek, ha egyesült királyságbeli állampolgárként
továbbra is az EU-ban szeretnék élni?
Valamennyi tagállamnak készen kell állnia arra, hogy tartózkodási engedélyt bocsásson ki az Ön adott
tagállamban való tartózkodási jogának és munkavállaláshoz való jogának bizonyítékaként. Az ilyen engedélyek
átmeneti jellegűek lehetnek egy kezdeti átmeneti időszakra, de azokat fokozatosan fel kell váltani az egységes
uniós formátum szerinti végleges engedélyekkel. Ahhoz azonban, hogy Ön ilyen tartózkodási engedélyt kaphasson,
előfordulhat, hogy bizonyos hivatalos lépéseket kell tennie, attól függően, hogy a lakóhelye szerinti tagállam milyen
megközelítést alkalmaz. Kérjük, ellenőrizze az Európai Bizottság brexitfelkészüléssel kapcsolatos weboldalán1 azt
a folyamatosan frissített áttekintést, amely az egyes tagállami intézkedésekről szól.
Ha Ön már legalább öt éve jogszerűen és folyamatosan egy tagállamban élt, és megfelel az egyéb vonatkozó
feltételeknek, kérheti a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást2. Ha Ön öt évnél rövidebb ideig
élt valamelyik uniós tagállamban, a legtöbb tagállam a szükséges öt év tekintetében beszámítja a jogszerű
tartózkodás ottani idejét. Néhány tagállam már a kilépés időpontja előtt is elfogadhatja az ilyen tartózkodási
engedélyekre irányuló kérelmeket.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
A Tanács 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak
jogállásáról. Megjegyzendő, hogy ez az irányelv nem alkalmazandó Írországban és Dániában.

Egyesült királyságbeli állampolgár vagyok. Milyen státusza lesz
az uniós tagállamokban élő nem uniós családtagjaimnak3?
Az Ön nem uniós családtagjai a kilépés időpontját követően már nem élvezhetik a szabad mozgásról szóló
szabályok alapján biztosított jogokat4. Akkor sem tudnak a szabad mozgáshoz való uniós jogokra támaszkodni, ha
a kilépés időpontja előtt a szabad mozgásról szóló uniós irányelvnek megfelelően huzamos tartózkodási engedélyt
kaptak. Státuszukat a nemzeti jogszabályok és a családegyesítésre vonatkozó uniós szabályok határozzák majd
meg5.
Ellenőrző lista az Egyesült Királyság állampolgárainak és nem uniós családtagjaiknak:

> Ha még nem tette meg, jelentkezzen be a lakóhelye szerinti tagállam nemzeti hatóságainál6, és

szerezze be a regisztrációs igazolást (adott esetben az Egyesült Királyság állampolgárai esetében) vagy
a tartózkodási kártyát (harmadik országbeli családtagok esetében).

> Tájékozódjon arról, hogy milyen intézkedéseket tesz az Ön lakóhelye szerinti tagállam annak

érdekében, hogy biztosítsa a jogszerűen tartózkodó egyesült királyságbeli állampolgárok (és
családtagjaik) tartózkodási jogának megmaradását, valamint ezen intézkedések végrehajtásának
menetrendjéről. Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja7 áttekintést nyújt az uniós tagállamok
folyamatban lévő előkészületeiről. További tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti tagállam illetékes
nemzeti hatóságaihoz.

> Szerezze be a tartózkodási okmányokat, amint azok rendelkezésre állnak az illetékes nemzeti
hatóságoknál. Fontos, hogy ezeket a dokumentumokat külföldre utazva is magával vigye.

Az Egyesült Királyság állampolgáraként milyen jogok
illetnek majd meg a munkavállalással és a szociális
biztonsággal kapcsolatban az EU tagállamaiban?
A kilépésről rendelkező megállapodás hiányában Ön és családtagjai nem élvezhetik majd azokat a szabad
mozgásra vonatkozó jogokat, amelyek az uniós szabályok alapján megillették Önöket, amikor az Egyesült Királyság
még uniós tagállam volt. Az Ön helyzetét a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó uniós szabályok és az
érintett tagállam nemzeti szabályai fogják szabályozni. Bár a helyzet tagállamonként eltérő lesz, számos tagállam
arra készül, hogy bizonyos ideig nemzeti jogszabályok szerint preferenciális státuszt adjon az Egyesült Királyság
állampolgárainak. Amennyiben Ön nem kap ilyen státuszt, és továbbra is valamely uniós tagállamban kíván élni
és dolgozni, meg kell majd felelnie az uniós jog és a nemzeti jog által a harmadik országbeli állampolgárokra
vonatkozóan előírt sajátos feltételeknek. Társadalombiztosítási jogosultságai is változhatnak.
További információk találhatók az Unió és a tagállamok harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó legális
migrációs szabályairól az Európai Bizottság honlapján8 és az uniós bevándorlási portálon9.
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Azaz azoknak a családtagoknak, akik vagy az Egyesült Királyság állampolgárai, vagy más harmadik ország állampolgárai.
Van azonban egy olyan helyzet, amelynek fennállása esetén az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló uniós jog
értelmében az Egyesült Királyság állampolgárainak nem uniós polgár családtagjai megtarthatják tartózkodási jogukat
a fogadó tagállamban a kilépés időpontját követően: ha ez a jog a kilépés időpontja előtt elkülönült az Egyesült Királyság
állampolgárának (az egykori uniós polgárnak) a jogától, és immár független tartózkodási jogot képez. Ez az egyesült
királyságbeli állampolgár családtag halála vagy válás esetén lehetséges.
A Tanács 2003/86/EK irányelve a családegyesítési jogról.
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=living-abroad
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/immigration

A következőket tanácsoljuk Önnek mint az EU-ban tartózkodó egyesült királyságbeli állampolgárnak:

> kérjen tájékoztatást a fogadó tagállam hatóságaitól az ott való tartózkodás és munkavállalás folytatására
vonatkozó szabályokról és eljárásokról;

> szerezze be a fogadó államban a munkavállalási, tartózkodási, tanulmányi és adófizetési időszakokról
szóló igazolásokat;

> haladéktalanul kérelmezzen ideiglenes vagy állandó bevándorlási státuszt a bevándorlásra vonatkozó
nemzeti szabályok szerint.

További információk itt találhatók: Kérdések és válaszok – Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének
következményei megerősített kilépési megállapodás hiányában10.

Milyen jogállással rendelkezem majd, ha egyesült királyságbeli
állampolgár és egy uniós tagállam állampolgára is vagyok?
Ha Ön kettős állampolgárként egyesült királyságbeli állampolgársággal és uniós tagállam állampolgárságával is
rendelkezik, akkor uniós polgár marad uniós tagállami állampolgársága alapján. Teljes mértékben megtartja az
uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog szerinti szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát.
Példa: Ha Ön kettős egyesült királyságbeli/spanyol állampolgár, és Franciaországban tanul, a szabad mozgásra
vonatkozó uniós szabályok alapján a kilépés után továbbra is gyakorolhatja azt a jogát, hogy Franciaországban éljen és
ott tanuljon, hiszen Ön továbbra is uniós polgár maradt.

Milyen státuszom lesz uniós tagállamban
élő egyesült királyságbeli állampolgárként,
ha egy uniós polgár családtagja vagyok?
Ez attól függ, hogy az Ön uniós polgár családtagja (pl. az Ön házastársa) olyan tagállamban lakik-e, amelynek
állampolgára.
„Mobil uniós polgár” az, aki az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakik. Ha Ön mobil uniós
polgár családtagja, akkor a szabad mozgásra vonatkozó uniós szabályok alapján rendelkezni fog a szabad mozgás
jogával. E joga a mobil uniós polgár jogaiból ered11.
Példa: Egy egyesült királyságbeli állampolgár egy cseh állampolgár házastársa. A kilépés időpontja előtt mindketten
Németországban dolgoztak, és a szabad mozgásról szóló irányelv szerinti tartózkodási jogot élveztek a saját nevükben.
A kilépés időpontját követően az egyesült királyságbeli állampolgár tartózkodási joga megmarad, és folytathatja
a munkát, mint a mobil uniós polgárok bármely más nem uniós családtagja.

Ez bizonyos körülmények között abban a tagállamban is alkalmazható, amelynek az uniós polgár állampolgára,
feltéve hogy az uniós polgár egy másik, korábbi lakhelyéül szolgáló tagállamból tért ide vissza.
Ha azonban Ön olyan uniós polgár családtagja, aki annak a tagállamnak az állampolgára, ahol él, és aki soha
nem gyakorolta szabad mozgáshoz való jogát (azaz nem mobil uniós polgár), akkor Önt nem illetik meg a szabad
mozgásra vonatkozó uniós jogok. Ebben az esetben az Ön jogait az uniós és a nemzeti bevándorlási jogszabályok
határozzák meg.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
Ez a helyzet csak akkor áll fenn, az Önt az uniós polgárhoz fűző családi kapcsolat akkor keletkezett, amikor az uniós polgár
már egy másik tagállamban élt.

Uniós tagállamban élő egyesült királyságbeli
állampolgárként szavazhatok-e és indulhatok-e
majd jelöltként helyhatósági választásokon?
Az uniós jog értelmében a kilépés időpontjától Ön nem rendelkezik majd szavazati joggal a lakóhelye szerinti
tagállam helyi választásain.
Az egyes uniós tagállamok hatásköre annak meghatározása, hogy harmadik országbeli állampolgárként Ön részt
vehet-e a helyi választásokon, és ha igen, milyen feltételekkel. Így a lakóhelye szerinti tagállam dönthet úgy, hogy
viszonosság alapján biztosítja-e Önnek vagy bármely más harmadik országbeli állampolgárnak a választójogot.
Tájékozódjon abban a tagállamban, ahol él, hogy rendelkezik-e szavazati joggal a helyhatósági választásokon.
Ha Önt a lakóhelye szerinti tagállamban helyhatósági tisztségre választottak meg, a tagállam illetékes hatóságainál
kell ellenőriznie, hogy az adott tagállam nemzeti joga alapján továbbra is betöltheti-e a tisztséget a mandátum
lejártáig.

Uniós tagállamban élő egyesült királyságbeli
állampolgárként szavazhatok-e és indulhatok-e majd
jelöltként az európai parlamenti választásokon?
Az uniós jog szerint egyesült királyságbeli állampolgáraként Ön a kilépés időpontjától kezdve nem szavazhat vagy
jelöltetheti magát az európai parlamenti választásokon. A helyi választásokon azonban a nemzeti jog alapján
adott esetben gyakorolhat ilyen jogokat.
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