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Az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, pénteken éjfélkor – vagyis pontosan két évvel azt követően,
hogy kilépési szándékáról értesítette az Európai Tanácsot – kilép az Európai Unióból (EU).
Ha a kilépésről rendelkező megállapodást 2019. március 30-a előtt megerősítik, akkor a brexit legtöbb jogi
hatása 2021. január 1-jével kezdődően, azaz egy 21 hónapos átmeneti időszak után érvényesül. Ennek
feltételeit a kilépésről rendelkező megállapodás tervezete tartalmazza.
A kilépésről rendelkező megállapodás
LV hiányában nem lesz átmeneti időszak, és azFIuniós jog 2019. március
30-tól hatályát veszti az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban.
Azoknak, akik a brexitet követően terveznek az Egyesült Királyság és az EU 27 tagállama között utazni, valamint az
utazással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak el kell kezdeniük felkészülni az Egyesült Királyság
kilépésére, amennyiben ezt még nem tették meg.
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1. HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉS

A brexitet követően az egyesült királysági (brit) állampolgárok már nem élvezik az EU külső határain az EU/
EGT/CH-állampolgárok számára biztosított könnyítés előnyeit, és nem lesznek többé jogosultak az EU/EGT/CHállampolgárok részére szolgáló sávok használatára. Az EU-ba beutazó személyeket további – például a tartózkodás
időtartamára és céljára vonatkozó – ellenőrzéseknek vetik alá.
Az egyesült királysági polgároknak olyan úti okmányokra 16
lesz szükségük, amelyek érvényessége legfeljebb tíz évre
szól és az EU-ból való tervezett indulást követően legalább három hónapig érvényes.
Az Európai Bizottság javasolta az uniós jogalkotónak, hogy mentesítse az egyesült királysági állampolgárokat a
rövid távú tartózkodásra vonatkozó vízumkövetelmény alól

2. VÁM, HÉA ÉS JÖVEDÉKI ADÓ
Tá teorainn ar chainníochtaí táirgí (go háirithe táirgí tobac agus deochanna alcóil) is féidir a iompórtáil isteach san Aontas
Eorpach saor ó dhleachtanna custaim, CBL agus ó dhleachtanna máil tar éis Brexit.
Féadfar go mbeidh bagáiste faoi réir seiceálacha custaim agus é á thabhairt isteach san Aontas Eorpach ón Ríocht
Aontaithe. Beidh cuairteoirí ón Ríocht Aontaithe i dteideal aisíoc CBL ar imeacht dóibh as an Aontas Eorpach.quittent
l’Union européenne.

3. JÁRMŰVEZETÉS
A brexitet követően a jogosítványok tagállamok közötti kölcsönös elismerési rendszere már nem alkalmazandó az
Egyesült Királyságra. Az egyesült királyságbeli vezetői engedélyek tulajdonosainak ellenőrizniük kell, hogy az illetékes
uniós tagállamban szükség van-e kiegészítő „nemzetközi vezetői engedélyre”.
Az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett magángépjárműt használó személyeknek ajánlatos ellenőrizniük, hogy
biztosításuk az Egyesült Királyság kilépését követően is kiterjed-e az EU-ra és az Egyesült Királyságra egyaránt. „Zöld
kártyára” is szükségük lehet.
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5. EGÉSZSÉGÜGYI KEZELÉS
A brexitet követően az Unióban már nem lesz lehetőség az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre az Egyesült
Királyságban kiállított európai egészségbiztosítási kártya alapján és fordítva.
Az utazóknak tanácsos ellenőrizniük a harmadik országbeli sürgősségi egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítésére
vonatkozó feltételeket, és érdemes mérlegelniük a magán-utasbiztosítás megkötését.

6. UTASJOGOK
Az uniós utasoknak késés vagy törlés esetén a tájékoztatáshoz, a visszatérítéshez, az átfoglaláshoz vagy a kártérítéshez
való joga többé nem alkalmazandó az egyesült királysági járatokra és légitársaságokra, valamint a hajón, buszon,
távolsági buszon és vasúton zajló utazásra, az indulási és érkezési ponttól, valamint azon országtól függően, amelyben
a légi fuvarozó bejegyzésére sor került.

7. BARANGOLÁS (ROAMING)
A mobilhírközlési szolgáltatásokat – hanghívások, SMS-ek vagy adatok továbbítását – nyújtó szolgáltatókra már nem
lesznek érvényesek az uniós barangolási szabályok, amennyiben az Egyesült Királyságban folytatnak tevékenységet.
Ez azt jelenti, hogy felárat alkalmazhatnak az EU-ban barangolási szolgáltatásokat használó egyesült királysági
ügyfelek és az Egyesült Királyságban barangolási szolgáltatásokat használó uniós utazok tekintetében.

EGYÉB MEGJEGYZENDŐ SZEMPONTOK
Egyes áruk Unióba való behozatala korlátozás vagy tilalom alá fog tartozni: például az állati eredetű
termékek (mint hús, tej, sonka vagy sajt), a 10 000 EUR feletti készpénz, bizonyos kulturális termékek,
növények, növényi termékek, illetve egyes állatok.
Az uniós polgárok nem lesznek többé jogosultak arra, hogy valamely harmadik országban az egyesült
királysági nagykövetségekhez és konzulátusokhoz forduljanak konzuli védelemért (és fordítva).
Teljes körű tájékoztatás az Európai Bizottság által közzétett és online rendelkezésre bocsátott következő
dokumentumban olvasható: „Közlemény az EU és az Egyesült Királyság közötti utazásról az Egyesült
Királyságnak az Unióból való kilépését követően”1.

HOL TALÁLHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT, ÉS KIHEZ FORDULHATOK
SEGÍTSÉGÉRT?
Az Európai Bizottság honlapján több mint 70, a gazdasági ágazatok széles körét lefedő felkészülési
értesítés2 található, amelyek célja, hogy segítsék az állampolgárokat és a piaci szereplőket a
felkészülésben. Ajánlott, hogy olvassa át ezeket és kérjen tanácsot, ha azok bármelyike érintheti Önt,
családját vagy az Ön üzleti tevékenységét.
Látogasson el az Európai Bizottság azon szervezeti egységeinek és ügynökségeinek3 honlapjaira,
amelyek az Önt, családját és az Ön üzleti tevékenységét érintő területtel foglalkoznak.
További információkért és segítségért forduljon a nemzeti hatóságokhoz.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem értelmezhető jogi szövegként. Tartalma nem
érinti a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló tárgyalásokat, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli
kapcsolatairól folytatott tárgyalásokat.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_hu
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_hu
https://ec.europa.eu/info/departments_hu
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