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Sadiq Khan polgármester egyértelművé tette, hogy a 
Londonban élő uniós polgárok Londonba tartoznak és ott 
szívesen látják őket. A polgármester új információs központot 
hozott létre, hogy segítse önt annak megértésében, a Brexit 
hogyan érinti önt, és hogyan folyamodhat letelepedett 
jogállásért („settled status”).

Milyen hatással van a Brexit az ön helyzetére?
Amennyiben ön olyan európai polgár, aki a személyek szabad 
mozgásának hatálya alá tartozik, helyzete tartózkodás 
szempontjából az Egyesült Királyság Unióból történő 
kilépésével megváltozik. Amennyiben ön továbbra is az 
Egyesült Királyságban szeretne élni és munkát végezni, új 
tartózkodási engedélyért, ún. letelepedett jogállásért kell 
folyamodnia. Amennyiben ön és családtagjai a 27 uniós 
tagállam (EU27) vagy Izland, Norvégia, Liechtenstein, illetve 
Svájc (EGT+) állampolgáraiként az Egyesült Királyságban élnek, 
mindannyiuknak letelepedett jogállásért kell folyamodnia. Ez a 
harmadik országok bevándorolt állampolgáraira is vonatkozik, 
ha jogállásuk olyan családtag jogállásától függ, aki a 27 uniós 
tagállam vagy EGT+ tagállam valamelyikének állampolgára. 

Hogyan kérhet letelepedési engedélyt? 
A letelepedett jogállás 2019. március 30-tól teljeskörűen 
elérhető és azt 2021. június 30-ig kérelmezheti. A kérelem 
előterjesztése ingyenes. Kérelmét online nyújthatja be.

További részletekért látogasson el a  
london.gov.uk/eu-londoners-hub oldalra.


