
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

EU Londoners Hub 
(Uniós londoniak 
információs 
központja) 

Sadiq Khan polgármester egyértelművé tette, hogy a 
Londonban élő uniós polgárok Londonba tartoznak és 
ebben a remek városban szívesen látják őket. 
 
Ezt az információs központot azért hoztuk létre, hogy az 
uniós polgárok és családjaik részére biztosítsunk minden 
tájékoztatást azzal kapcsolatban, mit kell tenniük ahhoz, 
hogy a Brexit után is Londonban élhessenek. Létrehoztunk 
néhány tájékoztató menüpontot, hogy ön egyértelmű és 
pártatlan tájékoztatást kapjon, és szükség esetén további 
támogatást és tanácsot kérhessen. Ez az oldal 
folyamatosan frissül. 
 
Feliratkozom az EU Londoner értesítéseire 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: mit jelent az uniós londoniak 

számára? 

Az Egyesült Királyság 2016 júniusában az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott. 
Az alábbiakban megválaszoltunk néhány olyan kérdést, amely felmerülhet önben ezzel a 
döntéssel kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy a Brexit hogyan hat ki önre. 

 

Mi az a Brexit? 
A Brexit a 2016. június 23-án tartott népszavazás eredményeként az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való kilépésére használt népszerű kifejezés. 
 
Theresa May miniszterelnök 2017 márciusában hivatalosan értesítette az Uniót az 
Egyesült Királyság kilépési szándékáról. Ez az ún. 50. cikk szerinti értesítés. Ezzel 
megkezdődött az a kétéves tárgyalási folyamat, amelynek célja az Egyesült Királyság 
kilépési feltételeiben és az Unióval való jövőbeni viszonyát illetően történő megállapodás 
volt.  
 
Az Egyesült Királyság 1973 óta volt az Unió tagja. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült 
Királyság uniós tagságának részeként alkalmazott számos struktúra, feltétel és 
megállapodás feleslegessé válik, amikor az Egyesült Királyság távozik az Unióból. Ezeket 
új struktúráknak, feltételeknek és megállapodásoknak kell felváltaniuk, amelyekre viszont 
az uniós jog helyett már az Egyesült Királyság joga vonatkozik majd. 
 

Hogyan érinti a Brexit az uniós londoniakat? 
A londoniak kitartók és találékonyak, képesek alkalmazkodni a változásokhoz és szívesen 
fogadják az új lehetőségeket függetlenül attól, hogy milyen háttérrel vagy 
állampolgársággal rendelkeznek. Nem minden változás egyszerű és kívánatos, és nem 
minden változást tarthatunk ellenőrzés alatt. Bármit is gondol ön a Brexitről, az mindenki 
életét jelentősen érinti. 

Ez igaz mindazokra, akik a többi 27 európai uniós (EU) ország útlevelével rendelkeznek, 
valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland (úgy is mint EGT-országok), valamint Svájc 
olyan állampolgáraira, akik az Egyesült Királyságban a személyek szabad mozgásának 
hatálya alatt telepedtek le. Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével megváltozik 
azon európaiak tartózkodási jogállása, akik a személyek szabad mozgásának hatálya alá 
tartoznak. Az Egyesült Királyság kormánya az Unióval e személyek vonatkozásában olyan 
új tartózkodási jogállásról állapodott meg, amellyel e személyek továbbra is az Egyesült 
Királyságban élhetnek és ott munkát végezhetnek. Ez az új tartózkodási jogállás a 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás. A 27 uniós tagállam Egyesült Királyságban 
tartózkodó állampolgárainak ezt a jogállást a Home Office of the UK Government (az 



 

 

Egyesült Királyság kormányának belügyminisztériuma) által irányított eljárás keretében 
kell igényelniük. 

London polgármestere e folyamatot illetően jogalkotási jogkörrel nem rendelkezik, ugyanis 
ebben a kérdésben az Egyesült Királyság kormánya jogosult dönteni, azonban a 
polgármester gondoskodni kíván arról, hogy az uniós polgárnak, EGT-állampolgárnak 
vagy svájci állampolgárnak minősülő londoniak, valamint az uniós polgár rokonaik révén 
tartózkodásra jogosult, harmadik országbeli állampolgárok továbbra is részét képezzék 
közösségünknek, és abban teljeskörűen részt vehessenek.  

Ezek a tájékoztató oldalak azt a célt szolgálják, hogy ön egyértelmű és pártatlan 
tájékoztatást kapjon, és szükség esetén további támogatást és tanácsot kérhessen. Ezen 
oldalak tartalma nem minősül jogi tanácsnak, és a GLA (Nagy-London közigazgatási 
hatósága) nem is adhat e kérdésben jogi tanácsot. 

 

Mi fogja jellemezni az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni viszonyát?  
Még számos kérdésben megállapodásnak kell születnie, és a sajtó több forgatókönyvet 
taglalt, ezek között azt is, hogy az Egyesült Királyság esetleg megállapodás nélkül lép ki 
az Unióból. A megállapodás hiánya súlyosan érintené az olyan szervezeteket, 
vállalkozásokat és magánszemélyeket, akik az uniós szabályokra és az uniós 
szerződésekben kikötött feltételekre támaszkodnak. Az alábbiakban részletezzük, hogy 
megállapodás hiánya esetén mi változna. 
 
Az Egyesült Királyság és az Unió azonban úgy nyilatkozott, hogy el kívánják kerülni ezt a 
helyzetet, és hogy bármi is történjék, a jelenlegi jogállás védelme és az Unió 27 tagállama 
állampolgárainak az Egyesült Királyságban (és az Egyesült Királyság állampolgárainak az 
Unió többi részében) való tartózkodáshoz és munkavégzéshez való joga prioritást élvez. 
Az Egyesült Királyság kormánya a tárgyalások eredményétől függetlenül meg kívánja 
valósítani a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás rendszerét. 
 
Az Egyesült Királyság kormányának a 2018. június 21-én kiadott „Szándéknyilatkozata” 
szerint:  
 
„Az állampolgárok jogainak biztosítása mindig is prioritásnak minősült az Európai Unióval 
(EU) folytatott tárgyalásaink során. Teljesítettük ezt a kötelezettségvállalásunkat és 
megállapodtunk az Unióval az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat, valamint az 
Egyesült Királyság Unióban élő állampolgárait megillető jogok biztosításáról. Az Egyesült 
Királyságban élő uniós polgárok és családtagjaik továbbra is maradhatnak és folytathatják 
életüket az Egyesült Királyságban, és  a jelenlegiekkel továbbra is egyenlő feltételek 
mellett juthatnak munkához, oktatáshoz, juttatásokhoz és közszolgáltatásokhoz. A 
tengerentúlon élő közeli családtagjaik a jövőben az Egyesült Királyságban 
csatlakozhatnak hozzájuk.”  
 
Az Egyesült Királyság kormánya az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének 
részeként olyan megállapodást kötött, amely rögzíti az Egyesült Királyság kilépésének 
feltételeit. Ez az úgynevezett kilépési megállapodás, amelyet az Egyesült Királyság 
kormánya az Unióval 2018 novemberében véglegesített. E megállapodás részletesen 
szabályozza azok helyzetét, akik az Unión belüli szabad mozgás hatálya alá tartoznak, 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

köztük az Unió 27 tagállama Egyesült Királyságban tartózkodó állampolgárainak, valamint 
az Egyesült Királyság Unió 27 tagállamának valamelyikében élő állampolgárainak 
helyzetét. E személyek védelmet élveznek majd, amikor az Egyesült Királyság kilép az 
Unióból. A kilépési megállapodást azonban jóvá kell hagynia az Egyesült Királyság 
parlamentjének, és azt a House of Commons (parlament alsóháza) 2019. január 15-én 
leszavazta. A megállapodás több olyan feltételt tartalmaz, amellyel az alsóházban 
kormányoldali és ellenzéki képviselők sem értettek egyet. Ide tartoznak például az Ír 
Köztársaság és Észak-Írország között húzódó határral kapcsolatos megállapodások.  
 
Az Egyesült Királyság most megpróbál az Unióval és az Egyesült Királyság parlamentjével 
megállapodni a kilépési megállapodás módosításában, hogy 2019. március 29-én legyen 
hatályos megállapodás. Az alsóházban számos képviselő terjeszt elő módosítási 
javaslatot, mielőtt az alsóház februárban újra szavazásra bocsátja a megállapodást. 
  

Mit jelent ez a Londonban élő uniós polgárok számára? 
Ez azt jelenti, hogy ön Londonban maradhat és életét az Egyesült Királyság Unióból 
történő kilépését követően is úgy élheti, mint most. Az ön jelenlegi tartózkodási jogállása 
védelmet fog élvezni, úgy fog tudni munkát végezni, mint most, és hozzáfér a 
közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi ellátásokhoz. Önnek viszont olyan új 
tartózkodási jogállásért kell folyamodnia, amely igazolja, hogy Ön az Egyesült 
Királyságban él és jogosult is ott élni. Ez az új tartózkodási jogállás a „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” vagy az „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás. 
 

Mit jelent ez a norvégiai, liechtensteini és izlandi EGT-állampolgárok vagy a 
svájci állampolgárok számára?  
A más EGT-országok, úgymint Norvégia, Liechtenstein és Izland állampolgárainak, 
valamint Svájc állampolgárainak jogait jelenleg az Egyesült Királyság és az ezen országok 
kormányai által megkötött külön megállapodások szabályozzák. Az EGT-országok 
állampolgárai és a svájci állampolgárok az Unió 27 tagállamának állampolgáraival azonos 
jogokat élveznek és 2019. március 30-tól „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért 
és „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodhatnak. 
 

Mit jelent a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás és az „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás? 
A személyek szabad mozgására vonatkozó uniós rendeletek 2020 decemberét követően 
nem vonatkoznak az Egyesült Királyságra, így az Egyesült Királyság kormánya kötelezővé 
teszi e jogállás megszerzését azon uniós polgárok és családtagjaik számára, akik az 
Egyesült Királyságban 2020. december 31. után is jogszerűen kívánnak tartózkodni. Ez az 
ún. „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás. A jogosultak munkavégzés nélküli 
tartózkodásra jogosító vízumot kapnak.  
 
Az Egyesült Királyság kormánya és a belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy 
várakozásaik szerint a kérelmezők túlnyomó része megkapja az új jogállást. Ez alól csak 
néhány kivétel lesz, amely a súlyos bűncselekmények elkövetéséért való elítélésekhez 
kapcsolódik. Ahhoz, hogy ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást 
szerezhessen, a kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy öt évig megszakítás nélkül az 
Egyesült Királyságban lakott. Ha ön ezt nem tudja bizonyítani, azonban 2020. december 
31-én vagy azt megelőzően lépett az Egyesült Királyság területére, „előzetes letelepedési 



 

 

engedéllyel rendelkező” jogállást szerezhet. Ha ön „előzetes letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállást szerzett, az Egyesült Királyságban öt év folyamatos tartózkodást 
követően „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodhat.  
 
Ez alól van néhány kivétel, például az olyan személyek, akik huzamosan az Egyesült 
Királyságban tartózkodnak, vagy akik munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító 
vízummal rendelkeznek. Erről a „Mi a helyzet, ha már huzamosan az Egyesült 
Királyságban tartózkodom vagy munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal, 
vagy határozatlan idejű belépésre jogosító vízummal rendelkezem? 
 
Jóváhagyott megállapodás hiányában a határidők változni fognak. Az ezzel kapcsolatos 
eltéréseket külön pontban részletezzük. Az iránymutatás további részében a kilépési 
megállapodás tervezetében javasolt határidőket vesszük alapul.  
 

Miért folyamodjon „letelepedési engedéllyel rendelkező” vagy „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért? 
A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás alapján Ön 2021. június 30. után is az 
Egyesült Királyságban tartózkodhat. Ezen a napon jár le ugyanis a kérelmek benyújtására 
biztosított hat hónapos türelmi időszak. Ha ön uniós polgár és 2020. december 31. után 
továbbra is az Egyesült Királyságban kíván élni és munkát végezni, ugyanazokban a 
juttatásokban, közszolgáltatásokban és egészségügyi ellátásokban kíván részesülni, 
hozzá kíván férni az oktatáshoz és szállást kíván bérelni, erre az új jogállásra lesz 
szüksége.  
 
Amennyiben ön olyan családtag, akinek az Egyesült Királyságban való tartózkodása a 
személyek szabad mozgásának hatálya alá tartozó uniós polgár, norvégiai, liechtensteini, 
izlandi EGT-állampolgár vagy svájci állampolgár jogállásától függ, ez a szabály önre is 
érvényes és új jogállást kell kérnie akkor is, ha ön nem a felsorolt országok állampolgára. 
 

Kinek kell kérelmet benyújtania?  
Amennyiben ön és családtagjai a 27 uniós tagállam (EU27) állampolgárai, és önök az 
Egyesült Királyságban élnek, mindannyiuknak új jogállásért kell folyamodnia. Ez a 
harmadik országok bevándorolt állampolgáraira is vonatkozik, ha jogállásuk olyan 
családtag jogállásától függ, aki a 27 uniós tagállam valamelyikének állampolgára.  
 
Ez a szabály nem vonatkozik az ír állampolgárokra vagy az olyan uniós polgárokra, akik 
munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal vagy az Egyesült Királyság 
területére történő belépésre jogosító vízummal rendelkeznek, azonban ők is 
folyamodhatnak új jogállásért. Az érvényes, huzamos tartózkodásra jogosító 
dokumentummal rendelkező személyeknek e a dokumentum helyett „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállást kell igényelniük, mivel a szóban forgó dokumentum 
2020. december 31. után érvényét veszti. További részletekért lásd a Jogosultságról szóló 
pontot. 
 
A belügyminisztérium nyilatkozata szerint, ha ön a 27 uniós tagállam valamelyikének 
állampolgársága mellett brit állampolgársággal is rendelkezik, vagyis ön kettős 
állampolgár, nem kérhet „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást, azonban a 
kilépési megállapodás alapján védett bizonyos jogok önt is megilletik. Az ön közeli 



 

 

családtagjai csatlakozhatnak önhöz az Egyesült Királyságban és az ún. Lounes ügy 
értelmében vett kettős állampolgárok családtagjai kérhetnek új jogállást.   
 

A Brexitet követően önt letelepedett uniós polgárként milyen jogok illetik 
meg? 
A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás alapján ön a jelenlegiekkel nagyjából 
azonos jogokkal fog rendelkezni. Ön addig tartózkodhat az Egyesült Királyságban, 
ameddig csak szeretne. Ön munkát végezhet az Egyesült Királyságban, igénybe veheti az 
állami egészségügyi ellátásokat, tanulhat és hozzáférhet a juttatásokhoz és a nyugdíjhoz 
hasonló állami forrásokhoz, ha azok igénybevételére jogosultságot szerzett. Az ön 
Egyesült Királyságon kívül élő jelenlegi családtagjai a jelenlegiekkel azonos feltételek 
mellett csatlakozhatnak az Egyesült Királyságban önhöz a jövőben is, de például 
előfordulhat, hogy az ön jövőbeni házastársa nem csatlakozhat önhöz. Az ilyen jövőbeni 
családtagok 2020. december 31. után az Egyesült Királyság bevándorlási szabályainak 
hatálya alatt léphetnek be az Egyesült Királyság területére. 
 
Az Egyesült Királyság decentralizált kormányzatai jelenleg vizsgálják egyes jogok, például 
a helyi és regionális választásokon az aktív és passzív választójog gyakorlásának 
lehetőségét, és előfordulhat, hogy kölcsönösség alapján az Unió 27 tagállamával Anglia 
tekintetében megállapodás születik e jogok gyakorlásáról.  
 
Az ön jövőbeni házastársára vagy – az ön vér szerinti gyermekeinek és örökbe fogadott 
gyermekeinek kivételével – jövőbeni családtagjaira az Egyesült Királyság jövőbeni 
bevándorlási joga vonatkozik.  
 
Ha ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást szerez, az Egyesült Királyságot 
hosszabb időszakokra is elhagyhatja, azonban ha ön legalább öt évig távol marad, elveszti 
jogállását és kizárólag új bevándorlóként, az új bevándorlási szabályok hatálya alatt térhet 
vissza.  
 
A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállással ön brit állampolgárságot igényelhet, 
feltéve hogy teljesíti annak feltételeit. Az átmeneti időszakban brit állampolgárságot a 
huzamos tartózkodási jogállással rendelkezők is kérhetnek. 
 

Mi történik akkor, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az 
Unióból?  
Fennáll a lehetősége annak, hogy az Egyesült Királyság az Unióból megállapodás nélkül 
lép ki. Az Egyesült Királyság kormánya szakpolitikai dokumentumban rögzítette, hogy mi 
történik az uniós polgárokkal akkor, ha az Unió és az Egyesült Királyság között nem jön 
létre megállapodás.  
 
Az említett dokumentum szerint, ha március 29-ig nem jön létre megállapodás, az 
Egyesült Királyság kormánya létrehozza az uniós polgárok letelepedési rendszerét, és a 
kilépési megállapodásban foglalthoz hasonló megközelítést követ majd. A 27 uniós 
tagállam egyikének állampolgáraként önnek, valamint az ön csládtagjainak továbbra is új 
jogállást kell kérniük ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban maradhassanak.  
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121hu.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121hu.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

Lesz azonban néhány jelentős eltérés. Mivel nem lesz végrehajtási időszak, a védelem a 
27 uniós tagállam valamelyikének kizárólag azon állampolgárait illeti meg, akik legkésőbb 
2019. március 29-én tartózkodási jogállással rendelkeznek az Egyesült Királyságban. Ön 
2020. december 31-ig nyújthat be kérelmet, tehát van egy hat hónapos türelmi időszak. Az 
Egyesült Királyság kormánya az új bevándorlási rendszert 2021. január 1-jétől kívánja 
érvénybe léptetni.  
 
Ha ön nem ért egyet a határozattal, továbbra is kérhet közigazgatási felülvizsgálatot, 
azonban a határozattal szemben fellebbezést nem terjeszthet elő. Ezenfelül 2019. március 
29-ét követően bűncselekmény elkövetése esetén az Egyesült Királyság kitoloncolási 
szabályai alkalmazandók. 
 
A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállású személyekhez 2022. március 29-ig 
csatlakozhatnak e személy közeli családtagjai, úgymint gyermekei, házastársai, élettársai 
és nagyszülei, amennyiben az adott családi kötelék már 2019. március 29. előtt fennállt. A 
jövőbeni házastársak és élettársak – amennyiben a velük való kötelék 2019. március 29. 
után jött létre, 2020. december 31-ig csatlakozhatnak a „letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállású személyekhez. Ezt követően az Egyesült Királyság bevándorlási 
szabályait kell alkalmazni. 

 

Az Egyesült Királyság külön megállapodásokat kötött az EGT-tagállamokkal, az EFTA 
országaival és Svájccal. 
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A „letelepedési engedéllyel rendelkező” 

jogállás: az igénylés folyamata 

A kérelmet 2019. március 30-tól a (2020. december 31. utáni hat hónapos) türelmi időszak 
végéig, vagyis 2021. június 30-ig, díjmentesen lehet benyújtani. A rendszer 2019. január 
21-től tesztüzemben elindult, így a teszt keretében már e dátumot megelőzően is 
benyújthattak kérelmet az Egyesült Királyságban tartózkodó, érvényes útlevéllel 
rendelkező uniós polgárok, valamint az uniós polgárok uniós polgárnak nem minősülő 
olyan családtagjai, akik biometrikus tartózkodási kártyával rendelkeznek.   

A 2021. június 30. után beérkezett kérelmek még mindig az adott egyén körülményei 
alapján vizsgálhatók meg például akkor, ha a kérelmező „letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállású vagy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállású 
családtaghoz kíván csatlakozni. 

Az alábbi iránymutatásból Ön tájékozódhat saját jogállásáról, valamint arról, hogy önnek 
és családtagjainak mit kell tenniük a kérelem benyújtásához. 

Igényelhetek-e „letelepedési engedéllyel rendelkező” vagy „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást? 
Ha ön legalább öt éve folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodik, „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodhat. A „folyamatos” kifejezés arra utal, hogy 
ötéves időszak alatt egy naptári éven belül hat hónapnál hosszabb időre Ön nem hagyta el 
az Egyesült Királyság területét, noha bizonyos korlátozott körülmények mellett hosszabb 
távolmaradás is megengedhető. 
 
Az igénylési folyamatban önnek igazolnia kell a személyazonosságát, azt, hogy mennyi 
ideje tartózkodik az Egyesült Királyságban és nyilatkoznia kell arról is, ha bűncselekmény 
elkövetése miatt elítélték önt. 
 
Ha ön 2020. decemberig öt évnél rövidebb ideig élt az Egyesült Királyságban, „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást igényelhet. Öt év folyamatos tartózkodást 
követően ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodhat. 
 

Mi a helyzet, ha már huzamosan az Egyesült Királyságban tartózkodom vagy 
munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal vagy határozatlan 
idejű belépésre jogosító vízummal rendelkezem?  
A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás valójában munkavégzés nélküli 
tartózkodásra jogosító vízumnak felel meg. Azok a személyek, akik munkavégzés nélküli 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy az Egyesült Királyság területére történő 



 

 

határozatlan idejű belépésre jogosító vízummal rendelkeznek, már jogosultak arra, hogy 
az Egyesült Királyságban maradjanak. Előfordulhat azonban, hogy ön „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállásért kíván folyamodni abból a célból, hogy megillessék a 
kilépési megállapodásban rögzített további jogok, például az öt éves távolmaradáshoz 
való jog és az, hogy meghatározott családtagok önhöz csatlakozhassanak. A „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzése esetén a tartózkodási jogot is könnyebb 
igazolni, mint munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal. 
 
Az érvényes, huzamos tartózkodásra jogosító dokumentummal rendelkező személyeknek 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást kell igényelniük, mivel a huzamos 
tartózkodási jogállásuk 2020. december 31. után érvényét veszti. Az említett 
dokumentummal azonban adott esetben továbbra is igazolható a britnek született 
gyermekek állampolgársága, ezért azt önnek meg kell őriznie. Az igénylési folyamat során 
ön megjelölheti, hogy rendelkezik-e munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal 
vagy huzamos tartózkodási engedéllyel. 
 
Amennyiben ön munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezett, 
azonban ezt nem tudja igazolni, mert például elvesztette az okmányait vagy azok 
valamilyen okból megsemmisültek, és ön 1988. december 31. előtt érkezett meg az 
Egyesült Királyságba, a  Windrush rendszerben is nyújthat be kérelmet.  
 
Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy (munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízum 
vagy határozatlan idejű belépésre jogosító vízum esetén) 2 évet vagy (huzamos 
tartózkodási jogállás esetén) 5 évet meghaladó időszakot nem töltött távol az Egyesült 
Királyságtól. Önnek azonban nem kell igazolnia azt, hogy mennyi ideje tartózkodik az 
Egyesült Királyságban. 
 
Amennyiben ön nem biztos abban, hogy milyen jogok illetik meg, mindig kérjen független 
jogi tanácsot. A Londonban igénybe vehető forrásokról a  támogatási szolgáltatások 
oldalon tájékozódhat. 
 

Ez az ír állampolgárokra is vonatkozik? 
Az ír állampolgárok az Egyesült Királyság területén történő tartózkodásra olyan joggal 
rendelkeznek, amely nem függ az Egyesült Királyság uniós tagságától, és attól kezdve 
„letelepedett” jogállású személyeknek minősülnek, hogy és az Egyesült Királyság területén 
történő tartózkodási hellyel rendelkeznek. Az ír állampolgároknak ezért nem kell a 
letelepedési rendszer keretében igényelniük az új jogállást, habár ezt megtehetik. Az ír 
állampolgárok uniós polgárnak minősülő vagy EGT-állampolgárnak nem minősülő 
családtagjainak igényelniük kell a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást. 
 
Az ír állampolgároknak az Egyesült Királyságban élő, nem uniós országból származó 
családtagjai a letelepedési rendszer keretében akkor is megszerezhetik a „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállást, ha azt az adott ír állampolgár nem igényli. 
 

És mi a helyzet a gyermekekkel? 
Minden családtagnak önálló kérelmet kell benyújtania, habár a szülőknek, illetve a 
gondozóknak a gondozásukban lévő gyermekek helyett is ki kell tölteniük a kérelmet. A 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállású szülők 21 éven aluli gyermekei is 
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kérhetnek „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást, akkor is, ha öt évnél rövidebb 
ideig éltek az Egyesült Királyságban. A kérelmet teljeskörűen ki kell tölteni, amennyiben 
viszont a szülők igazolni tudják folyamatos tartózkodásukat, vélelmezni kell, hogy ezt a 
követelményt az általuk eltartott gyermekek is teljesítik. Ez azokra a gyermekekre is 
vonatkozik, akik 2020. december 31. után érkeznek az Egyesült Királyságba. 
 
A gondozásban lévő gyermekekre vonatkozó kérelmeket azok a hatóságok nyújtják be, 
amelyeknek a gyermek a gondozásába került. 
 
Az Egyesült Királyságban született olyan gyermekek, akiknek az egyik szülője már az 
Egyesült Királyság állampolgára vagy huzamos tartózkodási engedéllyel, illetve 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállással rendelkezik, brit állampolgárnak 
minősülnek, és nincs szükség honosításukra vagy nyilvántartásba vételükre. Ez alól lehet 
néhány kivétel. Az alábbi linken további részleteket tudhat meg arról, hogy egy adott 
gyermek britnek minősül-e. 
 
Örökbe fogadott gyermekek esetén az Egyesült Királyságban elfogadott örökbefogadási 
okiratot kell bemutatni. A 2020. december 31. után született vagy örökbe fogadott 
gyermekek is védelmet élveznek. 

Olvasson el néhány példát arra vonatkozóan, hogy a különböző családokra hogyan 
vonatkozik a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás és az „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás. 
 

Mi a helyzet azokkal, akiknek további segítségre van szüksége?  
A belügyminisztériumnál tudatában vannak annak, hogy számos okból előfordulhat, hogy 
egyes emberek nehezen férnek hozzá a tájékoztatáshoz, vagy segítség nélkül nem 
képesek értelmezni a rendszert és azon keresztül haladni. Előfordulhat, hogy egyes 
emberek nem rendelkeznek számítógépes hozzáféréssel vagy nem tudják, hogyan kell 
használni a számítógépet, csak korlátozottan ismerik az angol nyelvet, olyan 
fogyatékossággal vagy más egészségügyi problémával rendelkeznek, amely miatt az 
igénylési folyamatban nem tudnak könnyen vagy támogatás nélkül részt venni. Támogatott 
digitális szolgáltatást kínálunk azok részére, akik nem tudnak hozzáférni az online 
szolgáltatásokhoz vagy a hozzáférés számukra nehézkes. A digitális támogatás magában 
foglalhatja a telefonos támogatást, a kijelölt könyvtárakban nyújtott személyes támogatást, 
és amennyiben az adott személy e szolgáltatások egyikéhez sem tud hozzáférni, azt 
otthoni digitális támogatást. 
 
A belügyminisztérium a nyilvános tesztüzem részeként e célra kijelölt segélyvonalat és 
más szolgáltatásokat biztosít. A tesztüzem során benyújtott kérelmekkel kapcsolatos 
kérdéseivel forduljon az EU Settlement Scheme Resolution Centre-hez (az uniós polgárok 
letelepedési rendszerével kapcsolatos támogató központhoz), amely a 0300 123 7379 (az 
Egyesült Királyságon belülről) vagy +44 (0) 203 080 0010 (az Egyesült Királyságon 
kívülről) számon hívható. A díjszabást a következő linken találja:  www.gov.uk/call-
charges. Ön az online űrlapok kitöltésével is tehet fel kérdéseket itt: eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
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Összegyűjtöttük azokat a londoni független támogató és tanácsadó 
szolgálatokat, amelyek segíthetnek, valamint azokat a londoni eseményeket, amelyek 
szintén hasznosak lehetnek. 
 

Mi a helyzet akkor, ha kettős állampolgár vagyok?  
Semmi nem változik a 27 uniós tagállam valamelyikének azon állampolgárai számára, akik 
brit útlevéllel rendelkeznek. Mivel ön brit állampolgár, továbbra is a jelenlegivel azonos 
jogokkal fog rendelkezni, és nem kell „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért 
folyamodnia. Önt azonban továbbra is megilletik a kilépési megállapodás tervezetében 
rögzített jogok akkor is, ha az Egyesült Királyság kormánya még nem közölte a részleteket 
azzal kapcsolatban, hogy a kettős állampolgárok hogyan fogják igazolni jogosultságukat. 
Lásd az „Igényelhetek-e brit állampolgárságot?” pontot. 
 

Igényelhetek-e brit állampolgárságot? 
Előfordulhat, hogy amennyiben ön érvényes huzamos tartózkodási kártyával vagy 
munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, brit állampolgárságot is 
kérhet. Brit állampolgárságot ön azt követően is kérhet, hogy „letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállást szerzett, azonban ebben az esetben 12 hónapot kell várnia az 
állampolgársági kérelem benyújtásához. A 27 uniós tagállam nem mindegyike teszi 
lehetővé, hogy az állampolgárai másik ország útlevelével is rendelkezzenek, vagy azzal 
csak bizonyos körülmények esetén rendelkezhetnek, ezért előfordulhat, hogy ön ilyen 
esetben elveszti a jelenlegi állampolgárságát.  
 
Amennyiben ön kérhet brit állampolgárságot és azt meg is kívánja szerezni, hasznos, ha 
először egyeztet a saját országának nagykövetségével arról, hogy megtarthatja-e a 
származási országának útlevelét, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Az alábbi 
Támogatási szolgáltatások pontban megtudhatja hogyan kérhet brit 
állampolgárságot és ott megtalálja a 27 uniós tagállam londoni nagykövetségeinek 
elérhetőségét is. 
 

Mi a helyzet az uniós polgárnak nem minősülő családtagokkal és eltartott 
személyekkel? 
Az ön uniós polgárnak minősülő családtagjával való viszonyának bizonyítéka (például 
születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat vagy bejegyzett élettársi 
viszonyt igazoló irat) szkennelve benyújtható az online űrlappal. Önnek igazolnia kell a 
családtagjának személyazonosságát és tartózkodási helyét is, ha az adott családtag még 
nem szerzett „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást, valamint az Egyesült 
Királyságban a kérelem benyújtására szolgáló központban öntől ujjlenyomatot vesznek és 
önről fényképet készítenek, kivéve ha ön már rendelkezik biometrikus tartózkodási 
kártyával. 

 
Az olyan uniós polgárokhoz, akik 2020. december 31-ig az Egyesült Királyságban 
tartózkodási jogállással rendelkeznek, a jelenlegi családtagjaik csatlakozhatnak akkor is, 
ha ők maguk nem uniós polgárok. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a származási 
országuk állampolgárságán felül brit állampolgárságot szereznek vagy szereztek. E 
személyek továbbra is olyan jogokkal rendelkeznek, amelyek alapján az uniós polgárnak 
nem minősülő jelenlegi családtagjaik hozzájuk 2020. december 31. után is 
csatlakozhatnak. Ebben az esetben közeli családtagnak számítanak az eltartott szülők és 
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nagyszülők, valamint a 21. év alatti gyermekek, illetve a 21. évet betöltött eltartott 
gyermekek. Ez a szabály az ún. Lounes ügyben hozott ítéletet követi. Az Egyesült 
Királyság állampolgárai automatikusan nem feltétlenül rendelkeznek ezzel a joggal.  
 
Ez nem vonatkozik az olyan brit állampolgárokra, akik azért szerezték meg a 27 uniós 
tagállam valamelyikének útlevelét (köztük az ír útlevelet), hogy megőrizzék az Unióban a 
szabad mozgáshoz való jogukat, és akik továbbra is az Egyesült Királyságban 
rendelkeznek tartózkodási hellyel. Mivel e személyek nem vándoroltak be az Egyesült 
Királyság területére, és úgy kell tekinteni, hogy nem gyakorolták a szerződésen alapuló 
jogaikat, e szempontból brit állampolgároknak minősülnek. 
 
Amennyiben ön bizonytalan az ön által eltartott személyek és családtagok jogállását 
illetően, független tanácsot kérhet. Az alábbi linken találja azoknak a londoni 
szervezeteknek az elérhetőségét, amelyektől ön független tanácsot kérhet. 
 

Átmenetileg az Egyesült Királyság területén kívül élő uniós polgárok 
Jelenleg ön legfeljebb 2 évig lakhat az Egyesült Királyság területén kívül, hogy ne veszítse 
el a munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízumát vagy huzamos tartózkodási 
engedélyét. A kilépési megállapodásnak az Unió és az Egyesült Királyság által elfogadott 
tervezete alapján ezt az időszakot a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás 
esetében öt évre terjesztik ki. 
 
Amennyiben ön jelenleg külföldön lakik és szándékában áll visszatérni, gondolja meg, 
hogy „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért vagy „előzetes letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodjon a 2020. december 31-i végső dátum előtt. 
Ne feledje, hogy amennyiben az Unió és az Egyesült Királyság között nem születik 
megállapodás, a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás vagy az előzetes 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás iránti kérelem benyújtására eltérő határidő 
fog vonatkozni.  
 
Előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek között ön a szóban forgó dátumig nem tud 
visszatérni vagy az ön visszatérésére nincs szükség, azonban ön továbbra is jogosult 
kérelmet benyújtani. Jelenleg nincsen arra utaló jel, hogy külföldről is lehetne majd 
kérelmet benyújtani. 
 

A végső határidőt követően érkező uniós polgárok (a Brexit utáni 
bevándorlási szabályok) 
Általában véve, ha ön a 2020. december 31-i végső határidőt követően érkezik, az 
Egyesült Királyság területén történő tartózkodáshoz való jogát a Brexit után bevezetendő 
új bevándorlási szabályok alapján kell elbírálni. Szóval ön ugyanolyan bánásmódban fog 
részesülni, mint minden más állampolgárságú ideérkező személy és az adott időpontban 
hatályos bevándorlási jogszabályok hatálya alá tartozik, hacsak az Egyesült Királyság az 
Unióval másként nem állapodik meg, és ön nem közeli hozzátartozója olyan uniós 
polgárnak minősülő családtagnak, aki az Egyesült Királyságban „letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállással vagy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállással 
rendelkezik. Ez alól kivételt jelenthetnek azok a személyek, akik jogosultak az „előzetes 
letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást megszerezni, de a végső határidőt 
megelőzően nem tértek vissza. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121hu.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Az eddig olvasottak nem illenek rá a konkrét családi körülményeimre. Hol 
kérhetek további tanácsot? 
Számos olyan egyéb eset létezik, amelyben például a gyermekek vagy gondozók olyan 
uniós polgároktól származtathatják jogaikat, amely polgárok az Egyesült Királyságban 
tartózkodnak vagy tartózkodtak, vagy amelyben az Egyesült Királyságban tartózkodó 
uniós polgár uniós polgárnak nem minősülő gondozója a gondozottól származtathatja 
jogait. A Free Movement mindkét esetben további tájékoztatással szolgál. 
 
Amennyiben a fentiek valamelyike vonatkozik önre vagy ön bármilyen módon aggódik a 
saját és a családtagjait megillető jogok miatt, hasznos, ha független tanácsot 
kér.  Összegyűjtöttük olyan londoni akkreditált szervezetek és más szervezetek listáját, 
amely szervezetek esetleg segíthetnek önnek. 
 

Hogyan nyújthatok be kérelmet (mobil alkalmazáson, online, papíron, 
könyvtáron keresztül)? 
A kérelem online kitölthető és a belügyminisztérium az igénylési folyamat támogatása 
céljából mobil alkalmazást adott ki. Az alkalmazás Android 6.0 vagy későbbi verzióval 
rendelkező okostelefonokon működik. Ön beszkennelheti az útlevelét, és az alkalmazás le 
tudja olvasni a biometrikus adatokat tartalmazó chipet. Az iPhone alkalmazás nem lesz 
képes beszkennelni az ön útlevelét és leolvasni a biometrikus adatokat, de több központ is 
kínál dokumentum szkennelési szolgáltatásokat (bár ezek díjkötelesek lehetnek).  
Ön a személyazonosságát igazoló okmányokat postán is megküldheti. 
 
Támogatott digitális szolgáltatást kínálunk azok részére, akik nem tudnak hozzáférni az 
online szolgáltatásokhoz vagy a hozzáférés számukra nehézkes. A digitális támogatás 
magában foglalhatja a telefonos támogatást, a kijelölt könyvtárakban nyújtott személyes 
támogatást, és amennyiben az adott személy e szolgáltatások egyikéhez sem tud 
hozzáférni, azt otthoni digitális támogatást. 

 

Milyen dokumentumokra és más adatokra van szükségem? 
Önnek érvényes útlevélre és biometrikus nemzeti személyazonosító igazolványra van 
szüksége. A biometrikus dokumentum olyan chipet tartalmaz (hasonlóan egy 
bankkártyához), amely adatokat tárol önről. 
 
Önnek igazolnia kell, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodási hellyel rendelkezik, 
kivéve ha már rendelkezik érvényes huzamos tartózkodási kártyával, munkavégzés nélküli 
tartózkodásra jogosító vízummal vagy az Egyesült Királyság területére történő 
határozatlan idejű belépésre jogosító vízummal. Ha ön a munkavégzésével 
összefüggésben adót fizetett vagy juttatásban részesült, a társadalombiztosítási számával 
is igazolhatja, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodási hellyel rendelkezik.  
 
Amennyiben a HMRC vagy a DWP adatbázishoz hasonló országos adatbázisok nem 
tartalmaznak elegendő adatot, önnek további bizonyítékkal kell szolgálnia a folyamatos 
tartózkodását illetően. Ilyen bizonyítékok lehetnek az alábbiak:  
 

• P60 vagy P45 formanyomtatványok 

• bérpapírok 

• bankszámlakivonatok 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• közüzemi számlák, helyi adó befizetését szolgáló dokumentumok, 
telefonszámlák 

• éves beszámolók 

• munkaszerződések vagy foglalkoztatást igazoló levelek 

• akkreditált oktatási intézményektől származó levelek, számlák vagy 
igazolások 

• az Egyesült Királyság határának átlépését igazoló útlevélpecsét 

• az Egyesült Királyságba történő beutazást igazoló repülőjegyek vagy 
vonatjegyek.  

 
Jelenleg ön korlátozott mennyiségű adatot tud dokumentumonként beszkennelni és 
feltölteni az alkalmazáson keresztül, de ezeket a dokumentumokat online vagy postán is 
benyújthatja, ha azok meghaladják a maximális méretet. Önnek nem kell az Egyesült 
Királyságban történő tartózkodásának teljes idejét igazolnia, elegendő, ha azt az időszakot 
igazolja, amely szükséges a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás vagy az 
„előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzéséhez, ami általában 
véve az utolsó 5 évet öleli fel. 

 
Ha ön az Unión kívülről, a három EGT-tagállam valamelyikéből vagy Svájcból érkezik, 
önnek igazolnia kell az Egyesült Királyságban élő uniós polgárnak minősülő 
családtagjához kapcsolódó viszonyát. 

 
A belügyminisztérium nyilatkozata szerint arra az esetre, ha ön nem tud további adatokat 
vagy bizonyítékot rendelkezésre bocsátani, egyeztetéseket fognak önnel folytatni, hogy 
segítsenek meghatározni az Egyesült Királyság területén való tartózkodásának 
körülményeit.  
 
A következő linken található egy hasznos ellenőrző lista azokról a dokumentumokról és 
adatokról, amelyeket biztonságban meg kell őriznie a kérelmezési folyamat kezdetéig. 
 

A büntetlen előélet ellenőrzése 
Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon elítélték-e 
önt súlyos bűncselekmény elkövetéséért, amennyiben pedig 10 évnél idősebb gyermek 
képviseletében nyújt be kérelmet, ezt a nyilatkozatot a gyermek képviseletében is meg kell 
tennie. A nyilatkozatában foglaltakat ellenőrzik az Egyesült Királyság bűnügyi 
nyilvántartásaiban. Ha önt csak letartóztatták vagy vétség miatt ítélték el, továbbra is 
kérhet „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást vagy „előzetes letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállást. Például a gyorshajtásért kiszabott bírság e tekintetben 
nem vehető figyelembe.  
 
A bűncselekmények elkövetését és az elítéléseket egyedileg vizsgálják meg, és hasznos 
lehet, ha ön a kérelmének benyújtása előtt független jogi tanácsot kér, ha egynél többször 
ítélték el vagy legalább 12 havi szabadságvesztésre ítélték önt. Az alábbi linken független 
jogi tanácsadók listáját találja. 
 

Van-e költsége az eljárásnak? 
Eredetileg a kormány bejelentette, hogy az eljárás díjköteles (£65 felnőtteknek és £32,50 
16 éven aluli gyermekeknek). A miniszterelnök azonban a 2019. január 21-én a parlament 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

alsóházának címzett nyilatkozatában bejelentette, hogy visszavonja a díjkötelezettséget, 
és hogy mostantól a kérelem díjmentes. Ha ön a letelepedési rendszer jelenlegi 
tesztüzeme alatt nyújt be kérelmet, fizetnie kell, azonban a kifizetett díjat visszatérítik az 
ön részére. Ha ön valamely korábbi tesztüzemmódban adott le kérelmet, színtén 
visszakapja a kifizetett díjat. A jóváírást ugyanarra a kártyára kapja, amelyet ön a 
fizetéshez használt. 
 
A kijelölt központokban nyújtott dokumentum- és személyazonosság-ellenőrzési 
szolgáltatásoknak, valamint – ha az ön sajátos körülményei azt szükségessé teszik – a 
bevándorlási és jogi tanácsnak továbbra is lehet költsége.    

 

  



 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

Kérelem benyújtása külföldről  
Jelenleg a kérelmet az Egyesült Királyságban kell benyújtani, és annak benyújtására 
2020. december 31. éjfél előtt minden „tartózkodási jogállással rendelkező” személy 
jogosult.  
 
E személyek közé tartoznak azok is, akik korábban az Egyesült Királyságban tartózkodtak, 
és akik az adott napon az Egyesült Királyságon kívül tartózkodnak, azonban az Egyesült 
Királyságban történő „tartózkodásuk folyamatossága” megmaradt. Például azok, akik 
folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodnak, azonban 2020. december 31-én 
üzleti ügyben, szabadság miatt külföldön vannak vagy átmenetileg a tengerentúlon laknak, 
az Egyesült Királyságba történő visszatérésükkor benyújthatják a kérelmet.  
 
Jelenleg a belügyminisztérium vizsgálja az „országon kívüli kérelmek”, vagyis a külföldről 
benyújtott kérelmek lehetőségét, azonban e kérdésben még nem született döntés. Például 
ez vonatkozhat az olyan személyekre, akik huzamos tartózkodási kártyával rendelkeznek 
és az országot két évnél hosszabb időre nem hagyták el. 
 

Kapok-e igazolást a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásról/ 
„előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásról? 
Ha ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást szerez, erről nem kap igazolást. 
Amennyiben azonban önnek bármikor is igazolnia kell a jogállását – például új munkáltató, 
bérbeadó vagy egyéb egészségügyi dolgozó felé – hozzáférési kódot és olyan webes 
linket bocsáthat e személyek rendelkezésére, amelyen elektronikus úton győződhetnek 
meg az ön jogállásáról. Az említett személyek e linken keresztül az ön többi adatához nem 
férhetnek hozzá. 
 

Jogorvoslat és felügyelet 
Az ön jogállására vonatkozó határozat majd tartalmazza, hogy hogyan kérhet 
felülvizsgálatot, ha nem elégedett a határozattal és a felkínált jogállással. Ez az ún. 
közigazgatási felülvizsgálat, és az erre vonatkozó kérelmet a határozat keltétől számított 
28 napon belül kell benyújtani. A kérelem díja £80, amelyet azonban a kérelem sikere 
esetén ön visszakap, vagy ha a kérelmet érvénytelenség miatt utasítják el. A kifizetett díjat 
ön nem kapja vissza, ha a felülvizsgálat azért sikeres, mert ön kiegészítő tájékoztatást 
nyújtott. Ön formanyomtatvány kitöltésével kérhet felülvizsgálatot.  
 
A kilépési megállapodás tervezete alapján a folyamat felügyelete céljából egy független 
hatóságot hoznak létre, és az átmeneti időszak alatt a Bizottság továbbra is felügyeli a 
folyamatot. 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

A megszerzett „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás megőrzésének 
feltételei  
Ahhoz, hogy ön megtartsa a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállását, öt évnél 
hosszabb megszakítás nélküli időszakra nem hagyhatja el az Egyesült Királyságot és nem 
ítélhetik el önt súlyos bűncselekmény elkövetése miatt. Egyébként tudomásunk szerint 
nincs akadálya annak, hogy ön megőrizze a „letelepedési engedéllyel rendelkező” 
jogállást és ugyanúgy az Egyesült Királyságban maradjon, mint most. 
 

Jövőbeni jogok  
Ezek nagyban függenek attól, hogy az Egyesült Királyság és az Unió közötti megállapodás 
végül milyen jellegű lesz, és hogy a felügyeletet illetően milyen feltételekben állapodnak 
meg, de az ön jogai az Egyesült Királyság jogának részévé válnak. A kilépési 
megállapodás alapját képezi majd az összes ezzel kapcsolatban felmerülő kihívásnak és 
eseménynek. 
 

Támogatási szolgáltatások az európai londoniaknak 
Ez az információs központ iránymutatást ad a 27 uniós tagállam állampolgárainak, a 
norvég, izlandi, liechtensteini és svájci állampolgároknak, valamint a velük Londonban élő 
családtagjaiknak.  
 
A cél az, hogy segítsük önt a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás igénylésére 
való felkészülésben. Ha önnek több információra van szüksége, böngéssze végig a 
támogatási szolgáltatások jegyzékét, hogy megbízható, akkreditált és hiteles forrásokból 
kapjon további támogatást és tájékoztatást. 

Készítettünk egy szószedetet is, hogy elmagyarázzunk egyes, a központ által használt 
kifejezéseket. Az itt szereplő tájékoztatás nem minősül jogi tanácsnak, és arra 
kizárólagosan nem alapozhat. 

Ön a belügyminisztérium információs oldalán is feliratkozhat értesítésekre. 
 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Szószedet 

Az alábbiakban összeszedtük azokat a szavakat és fogalmakat, amelyek segítenek, hogy 
ön jobban megértse az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének leírására 
használt terminológiát, és hogy a kilépés mit jelent az ön számára. 

Az itt szereplő fogalmak az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodásnak 
megfelelően változhatnak. 
 

Kifejezés Magyarázat 

50. cikk 

az Unió Lisszaboni Szerződésének cikke, 
amelynek alapján bármely uniós tagállam 
egyoldalú döntéssel távozhat az Unióból. 
Miután a tagállam értesítette e szándékáról 
az Európai Tanácsot, az Uniónak és az 
adott államnak két éven belül meg kell 
állapodnia a kilépésről. 

Biometrikus azonosító 

Útlevél vagy személyazonosító igazolvány, 
amelybe biometrikus adatokat tartalmazó 
elektronikus mikroprocesszor chip van 
beágyazva. E biometrikus adatok az 
útlevél vagy a személyazonosító 
igazolvány birtokosa 
személyazonosságának igazolását 
szolgálhatják. 

Biometrikus tartózkodási engedély  

EGT-állampolgárnak nem minősülő 
személy tartózkodási engedélye, amely a 
névhez, a születési dátumhoz, a 
bevándorlói jogálláshoz és a tartózkodási 
feltételekhez hasonló adatokat, valamint 
biometrikus adatokat (ujjlenyomat és 
fénykép) tartalmaz. 

Brit állampolgárság 

A brit állampolgárság vagy honosítás 
révén az adott személy brit útlevélre 
jogosult és ezt a személyt az Egyesült 
Királyság állampolgárait megillető minden 
jog megilleti. 



 

 

Folyamatos tartózkodás 

A Home Office (brit belügyminisztérium) 
szerint a folyamatos tartózkodás pusztán 
annyit jelent, hogy az adott személy az 
Egyesült Királyságban lakott vagy lakik 
(minden esetben legalább hat hónapig 
folyamatosan). 

Eltartott rokon 

Olyan személy, aki az uniós 
polgárnak/EGT-állampolgárnak minősülő 
eltartójának rokona, azonban nem 
házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa, 
gyermeke vagy eltartott szülője, és eltartott 
rokoni minőségét igazoló okirattal, úgymint 
családtag számára szóló tartózkodási 
kártyával, születési anyakönyvi kivonattal, 
tartózkodási kártyával, huzamos 
tartózkodási jogot igazoló dokumentummal 
vagy huzamos tartózkodási kártyával 
rendelkezik, amelyet az Egyesült Királyság 
az EGT-rendeletek alapján állított ki (ha 
arra vonatkozóan a kérelmet 2020. 
december 31-ig benyújtották).  

Származékos jogok 

Az olyan személyt, aki a szabad mozgásról 
szóló uniós irányelv alapján tartózkodásra 
nem jogosult és nem uniós polgár/EGT-
állampolgár, az Európai Unió (EU) joga 
alapján más tartózkodási jog illetheti meg 
például uniós polgárnak/EGT-
állampolgárnak minősülő és brit 
gyermekek, valamint eltartott felnőttek 
EGT-állampolgársággal nem rendelkező 
gondozójaként (lásd többek között a 
Zambrano, Chen, Ibrahim és Texeira 
ügyeket). 

Kettős állampolgárság és az uniós 
jogok megőrzése 

Olyan kettős állampolgár, aki brit 
állampolgárként lett honosítva, azonban 
egy másik uniós tagállam 
állampolgárságával is rendelkezik, és az 
Egyesült Királyságban élt, és ott brit 
állampolgárrá válását megelőzően uniós 
polgárként gyakorolta az őt megillető 
jogokat 

EGT (Európai Gazdasági Térség) AZ EGT Izlandot, Liechtensteint és 
Norvégiát foglalja magában, vagyis olyan 



 

 

országokat, amelyek nem részei az 
Európai Uniónak. 

Az átmeneti időszak vége - 2020. 
december 31. 

Ez az átmeneti időszak vége, amikorra is 
az Egyesült Királyság Unióból történő 
kilépésének be kell fejeződnie. 

EU 

Az Európai Unió (EU) 28 ország gazdasági 
és politikai partnersége. Az EU az európai 
integráció legújabb formája, amelyen belül 
az egységes piac lehetővé teszi, hogy az 
áruk, a tőke, a szolgáltatások és a 
munkaerő szabadon átlépje a tagállamok 
nemzeti határait. 

Uniós országok 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh 
Köztársaság, Ciprus, Dánia, Észtország, 
Franciaország, Finnország, Görögország, 
Hollandia, Horvátország, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Luxemburg, Magyarország, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svédország, 
Szlovákia és Szlovénia  

Uniós Szerződések 

Az Unió alapját a tagállamai által 
megkötött szerződések sorozata képezi. 
Például az uniós polgárokat megillető 
szabad mozgás jogát uniós szerződés 
hozta létre, és azt uniós irányelvek 
szabályozzák. 

Családtagok 

A következő személyek az uniós 
polgár/EGT-állampolgár közvetlen 
családtagjainak minősülnek: házastársuk 
vagy bejegyzett élettársuk, az uniós 
polgár/EGT-állampolgár, azok 
házastársának vagy bejegyzett 
élettársának közvetlen leszármazói, ha 
azok a 21. életévüket még nem töltötték 
be,  az uniós polgár/EGT-állampolgár, 
azok házastársának vagy bejegyzett 
élettársának eltartott közvetlen rokonai a 
felmenői ágban. 

Vízum családtagoknak (tartózkodási 
kártya uniós polgár családtagja 
számára) 

Az uniós polgár családtagja számára szóló 
tartózkodási kártya olyan vízum, amely az 
EGT-állampolgárok EGT-állampolgárnak 
nem minősülő családtagjait vagy tág 



 

 

értelemben vett családjának tagjait az 
Egyesült Királyság területére való 
belépésre jogosítja. 

Szabad mozgás 

A személyek szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való joga az uniós 
polgárokat és az EGT-állampolgárokat, 
valamint azok családtagjait megillető olyan 
jog, amelynek alapján e személyek 
bármelyik uniós országon belül szabadon 
mozoghatnak és tartózkodhatnak. Ez olyan 
alapvető elv, amelyet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 45. cikke 
rögzít. Az uniós polgárok: 

• másik uniós országban munkát 
kereshetnek 

• másik uniós országban 
munkavállalási engedély nélkül 
végezhetnek munkát 

• munkavégzés céljából másik uniós 
országban tartózkodhatnak 

• e másik uniós országban 
tartózkodhatnak a foglalkoztatás 
megszűnését követően is 

• az állampolgárokkal egyenlő 
bánásmódban részesülnek a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférést, 
a munkavégzési feltételeket, 
valamint minden más 
társadalombiztosítási és 
adóelőnyöket illetően 

Türelmi időszak 

Az a 2021. január 1. és 2021. június 30. 
közötti időszak, amelyben a „letelepedési 
engedéllyel rendelkező” jogállás és az 
„előzetes letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállás még kérelmezhető, 
habár az Egyesült Királyság akkorra már 
hivatalosan kilépett az Unióból. 

Munkavégzés nélküli tartózkodásra 
jogosító vízum 

A munkavégzés nélküli tartózkodásra 
jogosító vízum olyan egyesült királysági 
bevándorlói jogállás, amely minden olyan 
ország állampolgárai számára elérhető, 
amely ország lehetővé teszi, hogy 
valamely személy az Egyesült 



 

 

Királyságban huzamosan éljen és munkát 
végezzen. A munkavégzés nélküli 
tartózkodásra jogosító vízum rendszerint öt 
év folyamatos tartózkodást követően 
szerezhető meg. 

Lounes ügy 

Az Európai Unió Bíróságának (EUB) 
alapvető jelentőségű ügye és határozata, 
amelynek révén az uniós polgárok nem 
vesztik el azt a jogukat, hogy a brit 
állampolgárság megszerzését követően az 
uniós polgárnak nem minősülő 
házastársukkal vagy közeli családtagjukkal 
az Egyesült Királyságban tartózkodjanak. 

Huzamos tartózkodási kártya 

Az uniós polgárok és az EGT-
állampolgárok igényelhetik ezt a nem 
kötelező dokumentumot, hogy bizonyítsák 
az Egyesült Királyságban öt év folyamatos 
tartózkodás után az uniós jog alapján 
megszerzett huzamos tartózkodási 
jogukat, biztosítsák az uniós polgárnak 
nem minősülő családtagjaik tartózkodási 
jogát, vagy hogy az uniós polgárok 
letelepedési rendszerének 2019. márciusi 
bevezetését megelőzően teljesítsék a brit 
állampolgárság igényléséhez szükséges 
egyik követelményt. Érvényét veszti, 
amikor az Egyesült Királyság kilép az 
Unióból, de ingyenesen cserélhető 
„letelepedési engedéllyel rendelkező” 
jogállásra. 

Tartózkodási jogállás 

Ebben a kontextusban az uniós 
polgár/EGT-állampolgár vagy EGT-
állampolgárnak nem minősülő személy és 
EGT-állampolgárnak nem minősülő 
családtagjaik bevándorlási és tartózkodási 
jogára utal. 

Letelepedési rendszer 

A Home Office (brit belügyminisztérium) 
olyan új rendszer kialakításán dolgozik, 
amely lehetővé teszi az Egyesült 
Királyságban tartózkodó uniós polgárok és 
családtagjaik számára, hogy az Egyesült 
Királyságban megszerezzék azt a 
bevándorlói jogállást, amely ahhoz 
szükséges, hogy a Brexitet követően 



 

 

huzamosan az Egyesült Királyságban 
maradhassanak. Az uniós polgárok 
letelepedési rendszere teljeskörűen 2019. 
március 30-ra nyílik meg. Az uniós 
polgárok és családtagjaik a kilépési 
megállapodás tervezetével összhangban 
2021. június 30-ig nyújthatnak be kérelmet. 

A „letelepedési engedéllyel rendelkező” 
jogállás regisztrációs határideje - 2021. 
június 30. 

A „letelepedési engedéllyel rendelkező” 
jogállás iránti kérelmek e határidőig 
nyújthatók be. E dátumot követően csak 
igen kivételes körülmények esetén 
nyújtható be kérelem.  

Harmadik országbeli állampolgár 

Az Egyesült Királyságban harmadik 
országbeli állampolgárnak minősül az a 
személy, aki nem brit vagy ír állampolgár, 
és nem minősül EGT-állampolgárnak/uniós 
polgárnak. 

Átmeneti időszak (avagy végrehajtási 
időszak) 

Miután az Egyesült királyság hivatalosan 
kilép az Európai Unióból, a tervek szerint 
egy időben korlátozott átmeneti időszak 
következik, és az Egyesült Királyság, 
valamint az Unió viszonyában az esetleges 
tartós megállapodások ezt követően 
lépnek hatályba. Ez az időszak 2020. 
december 31-én ér véget.  Azok a 
személyek, akik e dátumot megelőzően 
kérnek „letelepedési engedéllyel 
rendelkező” jogállást, az uniós jog és az 
Egyesült Királyság, valamint az Unió 
közötti kilépési megállapodás alapján is 
védelmet fognak élvezni. 

Kilépési megállapodás 

Az Egyesült Királyság és az Unió közötti 
tárgyalások tárgyát képező 
megállapodásról van szó. A megállapodás 
célja, hogy rögzítse az Egyesült Királyság 
Unióból történő, 2019. márciusi 
kilépésének feltételeit. A kilépési 
megállapodás egyik kulcsfontosságú 
területe a polgárok jogai, és hogy az 
Egyesült Királyságnak az Unióból való 
kilépését követően mi történik az Egyesült 
Királyságban élő uniós polgárokkal, 
valamint az Egyesült Királyságnak az 
Unióban élő állampolgáraival.  



 

 

 


