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Kérdések és válaszok – a 27 tagú EU polgárainak és a Egyesült Királyság 

állampolgárainak brexit utáni jogai az Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság 

kormánya főtárgyalójának közös jelentésében felvázoltak szerint 

Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a 27 tagú EU polgárainak és az Egyesült Királyság 

állampolgárainak brexit utáni jogaira vonatkozóan kialakított közös álláspontról az Európai Unió, 

illetve az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalójának az Európai Unióról szóló szerződés 50. 

cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló közös jelentésében 

felvázoltak szerint. Amennyiben december 15-én az Európai Tanács (50. cikk) úgy találja, hogy 

a tárgyalások folyamán kellő előrelépés történt, úgy a közös jelentés, valamint a kilépéssel 

kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló tárgyalások eredményei alapján meg kell szövegezni az 

Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkén alapuló, kilépésről rendelkező megállapodást, amely 

a polgárok jogainak alapjául szolgál majd. Ez a dokumentum csupán tájékoztatási céllal 

értelmezi a közös jelentést és nem tekintendő a kilépésről rendelkező megállapodás végleges 

szövegének.[1]    

  

Személyi hatály 

Kik tartoznak majd a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá? 

Az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós joggal összhangban az uniós polgároknak 

jogszerűen kell tartózkodniuk a fogadó államban az Egyesült Királyság kilépésének 
időpontjában. 

A tartózkodás feltételei megegyeznek a hatályos uniós jogban foglalt feltételekkel. A kilépésről 

rendelkező megállapodás szerinti státusz megszerzésére vonatkozó döntést a megállapodásban 

foglalt objektív kritériumok alkalmazásával (vagyis mérlegelési jogkör nélkül) és a 

szabad mozgásról szóló irányelvben rögzítettekkel pontosan megegyező feltételek alapján kell 

meghozni (a 6. és 7. cikk tartózkodási jogot biztosít legfeljebb öt évre azok 

számára, akik munkát vállalnak vagy elegendő pénzügyi forrásokkal és 

egészségbiztosítással rendelkeznek, a 16–18. cikk pedig huzamos 

tartózkodáshoz való jogot biztosít azok számára, akik jogszerűen öt éve ott 
tartózkodnak). 

A kilépésről rendelkező megállapodás nem írja elő, hogy az Egyesült Királyság kilépésének 

időpontjában fizikailag a fogadó tagállamban kell lenni – a tartózkodási jogot nem érintő 

ideiglenes távollét elfogadott. 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1%22
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Két évvel ezelőtt érkeztem az Egyesült Királyságba, és egy helyi kórházban dolgozom. 
Maradhatok-e azt követően, hogy az Egyesült Királyság kilép az Unióból? 

Igen. A megállapodás úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyságban maradhat, ha továbbra is 

munkát vállal (vagy ha a szabad mozgásról szóló irányelv 7. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban hagyja abba a nem önkéntes munkavégzést). A brexit nem érinti az Egyesült 

Királyságban való tartózkodásának jogát: a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog feltételei 

értelmében Ön úgy tartja meg lakóhelyét, mintha ez a jog még mindig alkalmazandó lenne, 

viszont a státuszra vonatkozóan kérelmet kell majd benyújtania az egyesült királysági 

hatóságokhoz. Amint legalább öt évig jogszerűen tartózkodik az Egyesült Királyságban, 

kérelmezheti, hogy az Egyesült Királyságban való tartózkodásának státuszát olyan állandó 

tartózkodássá nyilvánítsák, amely több jogot és jobb védelmet nyújt. 

Brit állampolgár vagyok, de Luxemburgban élek és dolgozom. Folytatnom kell-e a 
munkavégzést ahhoz, hogy megtartsam itt a jogaimat? 

A közös jelentés a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban a tartózkodási joghoz kapcsolt 

feltételeknek megfelelően biztosít védelmet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 

tartózkodó uniós polgárok számára. Az uniós polgárok lényegében akkor teljesítik e feltételeket, 

ha: 

 munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, 

 elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, 

 olyan más uniós polgár családtagjai, aki teljesíti e feltételeket, vagy 

 már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot (amelyre már semmilyen 

feltétel nem vonatkozik). 

E kategóriák között váltani lehet. Ön mindaddig megtartja jogait, ameddig legalább egy 
kategória tekintetében teljesíti a feltételeket. 

2005 óta az Egyesült Királyságban tartózkodom és ott megszereztem a huzamos 
tartózkodásra jogosító engedélyt. Változik-e valami számomra a brexit után? 

Kérelmet kell majd benyújtania az egyesült királysági jog szerinti új állandó státusz (az 

úgynevezett különleges státusz) iránt, de mivel Ön a szabad mozgásra vonatkozó hatályos 

uniós jog értelmében már megszerezte a huzamos tartózkodás jogát igazoló engedélyt az 

Egyesült Királyságban, így a közigazgatási eljárás nagyon egyszerű lesz: csupán a 

személyazonosító okmányát kell bemutatnia, nyilatkozatot kell tennie az (Önnel szemben) 

esetlegesen fennálló, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről, valamint igazolnia kell, 

hogy továbbra is az Egyesült Királyságban tartózkodik. A huzamos tartózkodásra jogosító új 
egyesült királysági engedélyt illetékmentesen bocsátják majd ki az Ön részére. 

Az Egyesült Királyság állampolgára vagyok. Két évvel ezelőtt érkeztem 

Németországba, hogy az építőiparban vállaljak munkát. Sajnálatos módon 

nemrégiben baleset ért munka közben, és tartósan keresőképtelen vagyok. Remélem, 
a brexit után nem kell elhagynom Németországot. 

Nem, Önnek nem kell elhagynia Németországot a brexit után. A szabad mozgásra vonatkozó 

uniós jog értelmében azok, akiknek munkahelyi baleset következtében elszenvedett tartós 

keresőképtelenség miatt abba kellett hagyniuk a munkavégzést, huzamos tartózkodáshoz való 

jogot szereznek. Ezt a jogot a brexit után is megtartják. 
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Részesülni fognak-e bármilyen védelemben azok az uniós polgárok, akik néhány 
hónappal a brexit előtt érkeznek az Egyesült Királyságba álláskeresési céllal? 

Igen. Azok az uniós polgárok, akik a brexit időpontjában tartózkodnak az Egyesült Királyságban 

álláskeresési céllal, a jelenlegi helyzethez hasonlóan a megérkezésüket követően hat hónapig 

maradhatnak (esetleg egy kicsit tovább, ha valódi esélyük van arra, hogy 

hamarosan alkalmazzák őket). Amint az álláskereséshez engedélyezett időszak lejár, el 

kell hagyniuk az Egyesült Királyságot, kivéve, ha valóban találtak munkát, vagy elegendő 
forrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy eltartsák magukat. 

Londonban élek, de Párizsba járok dolgozni. Dolgozhatok-e továbbra is 
Franciaországban a brexit után? 

Igen. Az egyezség a határt átlépő munkavállalókat is védi. Ön továbbra is dolgozhat Párizsban 
és élhet Londonban. 

Két éve érkeztem az Egyesült Királyságba, de nem találtam munkát. Jelenleg nincs 
pénzem. Maradhatok-e az országban a brexit után is? 

A közös jelentés a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban a tartózkodási joghoz kapcsolt 

feltételeknek megfelelően biztosít védelmet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 

tartózkodó uniós polgárok számára. Az uniós polgárok lényegében akkor teljesítik e feltételeket, 
ha: 

 munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, 

 elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, 

 olyan más uniós polgár családtagjai, aki teljesíti e feltételeket, vagy 

 már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot (amelyre már semmilyen 
feltétel nem vonatkozik). 

Azok az uniós polgárok, akik a brexit időpontjában nem teljesítik e feltételeket, nem 

tartózkodhatnak tovább jogszerűen az Egyesült Királyságban, és helyzetük attól függ, hogy az 

egyesült királysági hatóságok az egyezségben foglaltakhoz képest kedvezőbb elbánást 

kívánnak-e részesíteni számukra. Például az egyesült királysági hatóságok jelezték, hogy az 

elegendő forrással rendelkező személyektől – többek között a diákoktól – nem fogják kérni a 

teljes körű egészségbiztosítás igazolását. 

Sok évvel ezelőtt érkeztem az Egyesült Királyságba, hogy csatlakozzam brit 

feleségemhez, aki munkaképtelen, ezért én viselem gondját. Úgy gondolom, hogy az 

egyesült királysági tartózkodásom jogszerű, ám aggódom, hogy a kilépésről 
rendelkező megállapodás nyújt-e majd bármilyen védelmet számomra a brexit után. 

A kilépésről rendelkező megállapodás csak azon uniós polgárok részére biztosít garantált 

védelmet, akik a brexit idején az Egyesült Királyságban tartózkodtak azokkal a feltételekkel 
összhangban, amelyeket a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog a tartózkodási joghoz kapcsol. 

Azok az uniós polgárok, akik a belső jog értelmében tartózkodnak az Egyesült Királyságban 

(brit állampolgárok családtagjai…), de nem teljesítik a szabad mozgásra vonatkozó 

uniós jogban foglalt feltételeket, az Egyesült Királyságban maradhatnak, mivel a brexit nem 

érinti a belső jogot. 
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Az Egyesült Királyság által a teljes körű egészségbiztosításra vonatkozó követelmény 
alól biztosított mentesség egyoldalú és nem kötelező erejű. Ez mit jelent? 

Arra törekszünk, hogy megvédjük a hatályos uniós jog szerinti jogokat – se többre, se 

kevesebbre. 

A teljes körű egészségbiztosítás a szabad mozgásról szóló irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjában foglaltak szerint egyértelműen az önfenntartó személyek jogszerű tartózkodásának 

egyik követelménye. Az Egyesült Királyság jelezte, hogy a státusz iránti kérelem elbírálásakor 

nem fogják alkalmazni sem a teljes körű egészségbiztosításra vonatkozó feltételt, sem a 

tényleges munkavégzésre vonatkozó tesztet.[2] 

A hatályos uniós jog értelmében a 27 uniós tagállam ugyanezt megteheti (a 2004/38/EK 
irányelv 37. cikke). 

Brit állampolgár vagyok, édesapám pedig Portugáliában dolgozik. Édesapámmal egy 
háztartásban élek, és a helyi iskolába járok. Maradhatok-e majd Portugáliában? 

Igen, maradhat. Az egyezség biztosítja, hogy valamennyi olyan családtag – tekintet nélkül arra, 

hogy uniós polgár-e vagy sem –, aki az Egyesült Királyság kilépésének időpontjában jogszerűen 

tartózkodott egy uniós polgárral az Egyesült Királyságban vagy a 27 uniós tagállam 
valamelyikében, a brexit előtt meglévő ugyanazon feltételek mellett maradhat. 

Koreai állampolgárságú házastárs vagyok. Négy éve érkeztem az Egyesült 

Királyságba, hogy uniós polgár férjemmel élhessek. Házasságunk azonban 

nemrégiben válságba került. Szeretném kérni a házasság felbontását, ám félek attól, 

hogy ez milyen következményekkel járhat a brexit után a tartózkodási jogom 
tekintetében. 

A közös jelentés tükrözi a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogot, amely bizonyos feltételek 

mellett már védelmet nyújt azon nem uniós polgár házastárs számára, aki egy uniós polgárral 

kötött házasságának felbontását kéri. Ön teljesíti ezeket a feltételeket. Amint házasságának 

felbontása jogerőre emelkedik, igazolnia kell az egyesült királysági hatóságok előtt, hogy – 

mintha Ön is uniós polgár lenne – teljesíti azokat a feltételeket, amelyeket a szabad mozgásra 

vonatkozó uniós jog a tartózkodás jogához kapcsol. Amint legalább öt évig folyamatosan és 

jogszerűen az országban tartózkodik, állandó státusz iránti kérelmet nyújthat be az Egyesült 
Királyságban. 

Cseh állampolgár vagyok, és évekkel ezelőtt munkavállalás céljából érkeztem az 

Egyesült Királyságba. Nemrégiben honosítottak. Milyen státuszom lesz cseh-brit 
kettős állampolgárként? 

Brit állampolgársága feltétel nélküli tartózkodási jogot biztosít Önnek az Egyesült Királyságban. 

Honosítása óta az egyesült királysági tartózkodására már nem vonatkozik a szabad mozgásról 

szóló irányelv. Cseh állampolgársága ugyanakkor biztosítja, hogy Ön továbbra is a kilépésről 

rendelkező megállapodás hatálya alá tartozzon. Ezért a megállapodásra tud majd támaszkodni 
például a családegyesítési jog tekintetében. 

Brit állampolgár vagyok, és a családommal Olaszországban élek. Úgy tudom, hogy 

olaszországi tartózkodáshoz való jogom védelmet élvez majd, de jogom lesz-e a 
családommal együtt visszatérni az Egyesült Királyságba? 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn2%22
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Az egyezség azok jogait védi, akik éltek a szabad mozgáshoz való joggal, és az 

állampolgárságuktól eltérő államban élnek. Azokat viszont nem védi, akik az állampolgárságuk 

szerinti államban élnek, függetlenül attól, hogy a brexit előtt vagy után tértek haza. Jogaikra a 
vonatkozó belföldi szabályok alkalmazandók. 

  

Családtagok 

Az Egyesült Királyságban élek az élettársammal és ott is dolgozom. Hamarosan 

gyermeket szeretnénk vállalni. Gyorsítsuk-e fel terveink megvalósítását, hogy 
gyermekünk még a brexit előtt megszülessen? 

Nincs szükség a sietségre. Az egyezség biztosítja, hogy az Egyesült Királyságban tartózkodó 

uniós családok brexit előtt vagy után született gyermekei is maradhassanak. Bizonyos 

helyzetekben az egyesült királysági jog brit állampolgárságot nyújt e gyermekek részére, azon 
az állampolgárságon felül, amelyet esetlegesen a gyermek a szülei révén kapott. 

Az Egyesült Királyságban élek az uniós polgár házastársammal, és uniós polgár 

családtagja számára kibocsátott tartózkodási kártyával rendelkezem. Maradhatok-e a 

brexit után? 

Igen, maradhat. Az egyezség minden olyan családtagnak védelmet nyújt, akik a brexit előtt 

jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral az Egyesült Királyságban. E családtagok 

maradhatnak, de új egyesült királysági státusz (különleges státusz) és huzamos tartózkodásra 
jogosító új egyesült királysági engedély iránti kérelmet kell majd benyújtaniuk. 

Az Egyesült Királyságban élek, egy örökbe fogadott gyermekem van. Mindketten itt 

maradhatunk-e a brexit után is? 

Igen, mindketten maradhatnak. A közös jelentés minden olyan családtagnak védelmet nyújt, 

akik a brexit előtt jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral az Egyesült Királyságban. Az 
örökbe fogadott gyermekek ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint a biológiai gyermekek. 

Néhány évvel ezelőtt kérelmet nyújtottam be az egyesült királysági hatóságokhoz, 

hogy csatlakozhassam az Edinburgh-ban élő uniós polgár unokatestvéremhez, mert 

anyagilag tőle függtem. Az egyesült királysági hatóságok ezt elfogadták, és uniós 
tartózkodási kártyát bocsátottak ki számomra. Mi fog történni velem? 

Ön az Egyesült Királyságban maradhat. A közös jelentés minden olyan családtagnak védelmet 

nyújt, akik a brexit előtt jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral az Egyesült Királyságban. 

E családtagok maradhatnak, de új egyesült királysági státusz (különleges státusz) és huzamos 

tartózkodásra jogosító új egyesült királysági engedély iránti kérelmet kell majd benyújtaniuk. 

Egy olyan uniós polgár bejegyzett élettársa vagyok, aki az Egyesült Királyságban 

tartózkodik. Szeretnék csatlakozni hozzá, de meglévő munkakötelezettségeim miatt 

csak négy év múlva tudom ezt megtenni. Csatlakozhatom-e hozzá akár a brexit után 

is? 
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Igen. Az egyezség a házastársakhoz hasonlóan azokat az élettársakat is védi, akik élettársi 

kapcsolatban éltek egy uniós polgárral a brexit időpontjában, de nem tartózkodtak az élettárssal 

az Egyesült Királyságban. Ön csatlakozhat uniós élettársához az Egyesült Királyságban, feltéve, 

hogy abban az időpontban is bejegyzett élettársi kapcsolatban vannak, amikor Ön az Egyesült 
Királyságba szándékozik jönni. 

Egy olyan uniós polgár unokaöccse vagyok, aki az Egyesült Királyságban tartózkodik. 

Szeretnék csatlakozni hozzá, de meglévő tanulmányi kötelezettségeim miatt csak 
négy év múlva tudom ezt megtenni. Csatlakozhatom-e hozzá akár a brexit után is? 

Nem. Az egyezség értelmében nem részesülnek védelemben az uniós polgárok azon távoli 

családtagjai (kivéve a tartós élettársi kapcsolatban élőket), akik az Egyesült Királyság 

kilépésének időpontjában egy uniós polgár családtagjai voltak, de az említett időpontban nem 

tartózkodtak rokonuknál. Amennyiben úgy dönt, hogy a brexit után csatlakozik rokonához, úgy 
Önre az Egyesült Királyság idegenrendészeti joga lesz alkalmazandó. 

Cardiffban élek és ott folytatom tanulmányaimat. Feleségem külföldön él 

kisgyermekünkkel együtt. Szeretnének csatlakozni hozzám, amint befejeztem 

tanulmányaimat és állást találtam. Megtehetik-e ezt a brexit után is, vagy jobb, ha 

sietnek? 

Felesége és gyermeke a brexit után is csatlakozhat Önhöz. Az egyezség nem csak azokat a 

közeli családtagokat védi, akik jogszerűen tartózkodtak egy uniós polgárral az Egyesült 

Királyságban a brexit előtt, hanem azokat is, akik a brexit időpontjában egy uniós polgár 

családtagjai, de nem tartózkodtak az Egyesült Királyságban. Felesége és gyermeke a brexit 

után is csatlakozhat Önhöz, feltéve, hogy abban az időpontban is házasok, amikor a felesége az 
Egyesült Királyságba szándékozik jönni. 

Az Egyesült Királyságban élek és dolgozom. Egyedülálló vagyok, de reményeim szerint 

egy napon majd megházasodom. Erre minden valószínűség szerint csak a brexit után 

kerül majd sor. Csatlakozhat-e majd hozzám jövendőbeli feleségem az Egyesült 

Királyságban? Mi a helyzet akkor, ha gyermekünk fog születni? 

Nem. Az egyezség nem védi azokat, akik a brexit után kötnek házasságot egy uniós polgárral. 

Minden jövendőbeli házastársnak be kell tartania az Egyesült Királyság idegenrendészeti 

szabályait.[3] A jövendőbeli gyermekek csak akkor csatlakozhatnak a brexit előtt az Egyesült 

Királyságban tartózkodó uniós polgárhoz, ha az a szülő rendelkezik a gyermek felügyeleti 
jogával. 

  

  

Tartózkodási jog 

Egy egyesült királysági egyetemen folytatom tanulmányaimat, amelyeket a tervek 

szerint 2020-ban fogok befejezni. Maradhatok-e majd az Egyesült Királyságban, és 
kereshetek-e ott munkát? 

Igen. Ön a brexit után is az Egyesült Királyságban maradhat, akár diákként, mint most, akár 

például álláskeresőként vagy munkavállalóként. Öt év tartózkodás után kérelmet nyújthat be az 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn3%22
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egyesült királysági jog szerinti új állandó státusz (az úgynevezett különleges státusz) 

iránt. A brexit előtt az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok továbbra is 

„válthatnak” a különböző tevékenységi kategóriák között. Más szóval: a diákok elkezdhetnek 

dolgozni (vagyis munkavállalók lehetnek), a munkavállalók nyugdíjba vonulhatnak (és 

önfenntartókká válhatnak), az önfenntartók pedig tanulmányokat kezdhetnek, és így 

tovább. 

Brit állampolgár vagyok, és 1995 óta Hollandiában dolgozom. Terveim szerint 2023-

ban megyek nyugdíjba. Tanácsot szeretnék kérni arra vonatkozóan, hogy 
maradhatok-e Hollandiában a nyugdíjazásomat követően is. 

Igen. Mivel Ön legalább már öt évet dolgozott Hollandiában, megszerezte a huzamos 

tartózkodáshoz való jogot, amelyre már semmilyen feltétel nem vonatkozik (mint például 

az, hogy továbbra is dolgoznia kell). 

Az Egyesült Királyságban élek édesanyámmal, aki mérnökként dolgozik. Jelenleg 

iskolába járok, de reményeim szerint egy napon saját virágüzletet nyitok. 

Maradhatok-e majd az Egyesült Királyságban, és elkezdhetek-e dolgozni azt követően, 
hogy befejezem az iskolát? 

Igen. Ön nemcsak hogy maradhat az Egyesült Királyságban, de továbbra is valamennyi olyan 

lehetőséggel rendelkezni fog, amelyet a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog jelenleg az uniós 

polgárok számára biztosít. Továbbra is vállalhat munkát, folytathat tanulmányokat, vezethet 
vállalkozást, vagy otthon maradhat és gondozhatja családtagjait. 

Két éve érkeztem az Egyesült Királyságba, hogy ott folytassam tanulmányaimat. 

Tavaly öt hónapot Olaszországban töltöttem Erasmus+ ösztöndíjasként, majd 

visszatértem az egyesült királysági egyetememre. Remélem, ez nem gyakorol 
kedvezőtlen hatást az egyesült királysági tartózkodásomra. 

Nem, ez semmilyen hatást nem gyakorol az Ön jogaira az Egyesült Királyságban. Amint 

legalább öt éve folyamatosan az Egyesült Királyságban tartózkodik (beleértve a brexit 

előtti és utáni tartózkodási időt), új állandó státusz (különleges státusz) iránti kérelmet 

nyújthat be az Egyesült Királyságban. A szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog 

értelmében az egy év alatt hat hónapot nem meghaladó távollét nem befolyásolja a tartózkodás 
folyamatosságát. E biztosítékokat a közös jelentés is tartalmazza. 

Három éve érkeztem az Egyesült Királyságba és azóta önfoglalkoztató vagyok. 

Kaphatok-e majd huzamos tartózkodásra jogosító engedélyt, és ha igen, milyen 

feltételek mellett? 

Amint legalább öt éve jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodik (beleértve a brexit 

előtti és utáni tartózkodási időt), új állandó státusz iránti kérelmet nyújthat be az 
Egyesült Királyságban. 

Az egyezség a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban a tartózkodási joghoz kapcsolt 

feltételeknek megfelelően biztosít védelmet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 

tartózkodó uniós polgárok számára. Az uniós polgárok lényegében akkor tartózkodnak 
jogszerűen, ha: 

 munkavállalók vagy önfoglalkoztatók, 
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 elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, vagy 
 olyan uniós polgár családtagjai, aki teljesíti e feltételeket. 

Ha legalább öt évig folyamatosan jogszerűen tartózkodott az Egyesült Királyságban, új állandó 

státusz (különleges státusz) iránti kérelmet nyújthat be, és az Ön részére huzamos 

tartózkodásra jogosító új egyesült királysági engedélyt bocsátanak majd ki. Az egyesült 

királysági hatóságok jelezték, hogy az elegendő forrással rendelkező személyektől – többek 

között a diákoktól – nem fogják kérni a teljes körű egészségbiztosítás igazolását. 

Brit állampolgár vagyok, és kilenc éve Ausztriában élek a szüleimmel, akik mindketten 

dolgoznak. Lesz-e jogom Ausztriában tartózkodni a brexit után is? 

Igen. Mivel Ön legalább már öt éve él egy uniós tagállamban, megszerezte a huzamos 

tartózkodáshoz való jogot, amelyre már semmilyen feltétel nem vonatkozik (mint például 

az, hogy továbbra is családtagnak kell lennie). Ezt a jogot a közös jelentés 

értelmében továbbra is megtartja. 

Az Egyesült Királyságban születtem és nőttem fel, és ott rendelkezem állandó 

lakóhellyel. Egyetemi tanulmányaim végéhez közeledek és már van egy nagyszerű 

állásajánlatom Szlovákiában. Hároméves szerződést kínálnak, de attól tartok, hogy ha 

elhagyom az Egyesült Királyságot, nem térhetek majd vissza. Kérem, oszlassák el 

aggályaimat. 

Tekintettel a brexit kivételes körülményeire, az egyezség megakadályozza, hogy kevesebb mint 

öt év folyamatos távollét esetén a huzamos tartózkodásra vonatkozó új egyesült királysági 

státusz (különleges státusz) megszűnjön. Amint ilyen státusz iránti kérelmet nyújt be az 

egyesült királysági hatóságokhoz, és azt meg is kapja, legfeljebb öt évre elhagyhatja az 

Egyesült Királyságot, majd visszatérhet oda anélkül, hogy ez a státusza megszűnne. 

15 éve élek és dolgozom az Egyesült Királyságban. Remélem, hogy a brexit után is ott 

maradhatok. Kérem, biztosítsanak arról, hogy határozatlan ideig megtarthatom majd 
jogaimat és jogosultságaimat. 

Az egyezség egyértelművé teszi, hogy a jogoknak nincs „lejárati időpontja”. Azok, akik a 

kilépésről rendelkező megállapodás értelmében védelemben részesülnek, egész életükben 

megtartják jogaikat és jogosultságaikat. 

A megállapodás azonban úgy rendelkezik, hogy néhány jog bizonyos körülmények esetén 

megszűnhet. Például a huzamos tartózkodásra vonatkozó új egyesült királysági státusz 

(különleges státusz) megszűnik, ha valaki öt évet meghaladó folyamatos időtartamig nem 
tartózkodik a fogadó államban. 

Nem méltányos, hogy az egyesült királysági állampolgárok nem hagyhatják el azt az 

uniós országot, ahol az Egyesült Királyság kilépésének időpontjában lakóhellyel 

rendelkeztek, mivel a közös jelentés nem tartalmazza az Unión belüli mobilitáshoz 
való jogot a brexit után. 

Az egyesült királysági állampolgárok valószínűleg nem lesznek „röghöz kötve”, jóllehet még 

nem dőlt el, hogy a fogadó államukon kívül milyen mértékben vállalhatnak munkát, 

alapíthatnak vállalkozást, folytathatnak tanulmányokat, igényelhetnek jogosultságokat vagy 

kaphatnak egészségügyi ellátást. Még ha a kilépésről rendelkező megállapodás nem is foglalja 
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majd magában a brit állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát a 27 tagú EU-ban, az uniós 

jogszabályok részletesen foglalkoznak a harmadik országbeli állampolgárok Unión belüli 

mozgásával. 

Huzamosan az Egyesült Királyságban tartózkodom, és szociális ellátásban részesülök. 

Feltételezem, hogy a brexit után is az Egyesült Királyságban maradhatok, de 
megkapom-e továbbra is azt az ellátást, amire szükségem van? 

Igen. Minden olyan, az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgár, aki jogosult a brexit után 

az új egyesült királysági státuszra, megtartja a tartózkodáshoz és az egyenlő bánásmódhoz való 

jogát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a brexit előtt valamilyen juttatásra, jogosultságra vagy 
előnyre voltak jogosultak, továbbra is ugyanazt a bánásmódot fogják élvezni. 

Uniós polgár vagyok, és egy egyesült királysági egyetemen tanulok. Több tandíjat 
kell-e majd fizetnem a brexit után? Kaphatok-e majd hallgatói hitelt? 

Minden olyan, az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgár, aki jogosult a brexit után az új 

egyesült királysági státuszra, megtartja a tartózkodáshoz és az egyenlő bánásmódhoz való 

jogát. 

Ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik a brexit előtt kezdték meg tanulmányaikat az Egyesült 

Királyságban, továbbra is ugyanazt a tandíjat fizetik majd, mint a brit állampolgárok, és 

felvehetnek majd hitelt tandíjfizetésre. Ami a tanulmányok folytatásához nyújtott szociális 

segítséget – mint például a hallgatói ösztöndíjat vagy a hallgatói hitelt – illeti, a kilépésről 

rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó uniós diákokra továbbra is a most érvényes 

szabályok vonatkoznak majd.E jogosultságok a jövőben az egyesült királysági állampolgárokra 
vonatkozó esetleges belső szakpolitikai döntésektől függően változhatnak. 

Az Európai Unió Bíróságának hatásköre nyolc év múlva fog megszűnni. Ez azt jelenti, 

hogy a jogaim a brexit után megszűnnek? 

Az Ön jogainak nincs lejárati időpontja (de kivételes körülmények esetén 
megszűnhetnek, például ha hosszú ideig nem tartózkodik a fogadó államban) . 

Míg az egyesült királysági bíróságok a tervek szerint csak nyolc évig kérhetik az Európai Unió 

Bíróságától a kilépésről rendelkező megállapodás értelmezését, ez elegendő lesz annak 
biztosításához, hogy az Európai Unió Bírósága ítélkezni tudjon a legfontosabb kérdésekben. 

A kilépésről rendelkező megállapodás egyéb vonatkozásai időben nem korlátozottak, így például 

a kilépésről rendelkező megállapodás közvetlen hatálya sem, amelynek értelmében a 

megállapodásnak elsőbbséget kell élveznie az összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályokkal 

vagy intézkedésekkel szemben, és az sem, hogy az egyesült királysági bíróságoknak figyelembe 
kell venniük az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát. 

Megjegyzem, hogy a tartózkodás feltételei az Európai Unió Bírósága által értelmezett, 

szabad mozgásra vonatkozó uniós jog fogalmain alapulnak majd, de véleményem 

szerint az Egyesült Királyság nem pontosan ültette át a szabad mozgásra vonatkozó 
uniós jogot, és ezért rossz értelmezést alkalmaz. 

A közös jelentés egyértelműen fogalmaz: amennyiben a tartózkodás feltételei a szabad 

mozgásra vonatkozó uniós jog fogalmain alapulnak, úgy azokat az Európai Unió Bíróságának a 
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kilépés időpontjában adott határozataival összhangban kell értelmezni. Amennyiben az Egyesült 

Királyság az uniós jog fogalmainak olyan pontatlan értelmezésére támaszkodik, amely 

ellentétes e határozatokkal, úgy végső soron az Európai Unió Bírósága értelmezésének kell 

elsőbbséget adni. Ezenfelül az egyesült királysági bíróságoknak kellő figyelmet kell szentelniük 
az Európai Unió Bírósága által a kilépést követően adott értelmezéseknek. 

  

Bűncselekmények és visszaélések 

11 éve élek és dolgozom az Egyesült Királyságban. Két évvel ezelőtt egy 

bűncselekmény elkövetése miatt öt hónapos szabadságvesztésre ítéltek. Befolyásolja-
e majd ez a jogaimat? 

A büntetendő cselekmény mind a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog, mind a 

kilépésről rendelkező megállapodás értelmében következményekkel járhat a tartózkodási jogra 

nézve. A brexit előtt elkövetett bűncselekményekre a szabad mozgásról szóló irányelv 
alkalmazandó (VI. fejezet). 

A tartózkodási jogot érintő, a brexit előtt elkövetett bűncselekmények miatt hozott 

határozatokat szigorúan eseti alapon kell meghozni, és csak azokat az elkövetőket lehet 

kitoloncolni, akiknek a személyes magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt 
jelent a társadalom valamely alapvető érdekére. 

Mi történik azokkal az uniós polgárokkal, akik a kilépésről rendelkező megállapodás 

értelmében az Egyesült Királyságban maradhatnak, de súlyos bűncselekményt 
követnek el? 

A brexit után elkövetett bármilyen bűncselekményre a nemzeti jog lesz alkalmazandó. Ez azt 

jelenti, hogy mérlegelik a kitoloncolást azok esetében, akik legalább 12 hónapos 

szabadságvesztéssel sújtandó bűncselekményt követnek el az Egyesült Királyságban. E 

személyeknek jogukban áll fellebbezni az ilyen határozat ellen, és ügyüket egy független 
igazságszolgáltatási fórum vizsgálja felül. 

Aggódom, hogy sokan próbálnak majd úgy bejutni, hogy a kilépésről rendelkező 

megállapodás hatálya alá tartozónak tettetik magukat. Milyen biztosítékokkal 
rendelkeznek majd a hatóságok? 

A kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan jelenlegi biztosítékot tartalmazni fog, 

amelyek a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog értelmében a tagállamok rendelkezésére 

állnak a visszaélések és csalások elleni védelemhez. Az államok el tudják majd fogadni az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy a jogokkal való visszaélés vagy csalás – például érdekházasság 

– esetén elutasítsanak, megszüntessenek vagy visszavonjanak a kilépésről rendelkező 

megállapodás által biztosított bármilyen jogot. Az ilyen intézkedéseknek arányosnak kell 
lenniük, és bírósági jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani. 

A fellebbezéshez való jog elvesztését vonják-e majd maguk után az egyesült 

királysági hatóságok azon határozatai, amelyek a jogokkal való visszaélésre 
vonatkozó szabályozáson alapulnak?  
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A visszaélés vagy csalás a tartózkodási jog elvesztését eredményezheti, de sohasem járhat a 

fellebbezéshez való jog elvesztésével. Ma a fogadó tagállam korlátozhatja azon uniós polgárok 

szabad mozgáshoz való jogát, akik bizonyítottan visszaéltek az uniós joggal (például 

érdekházasságot kötöttek). Ha a nemzeti hatóságok bebizonyították a visszaélést vagy 

csalást, az érintett személy teljeskörűen rendelkezik a fellebbezéshez való joggal, beleértve a 

folyamatban lévő fellebbezés elbírálásáig tartó tartózkodáshoz való jogot is. 

A közös jelentésben az áll, hogy az egyesült királysági hatóságok minden olyan 

személy esetében szisztematikus büntetőjogi és biztonsági ellenőrzést folytathatnak 

majd le, akik az új egyesült királysági státusz iránti kérelmet nyújtottak be. 
Lehetséges ez? 

Igen. A brexit háttere nagyon különleges: az egyesült királysági hatóságoknak alapvető döntést 

kell majd hozniuk, hogy azok a személyek, akik az Egyesült Királyság szempontjából többé nem 

számítanak majd privilegizált állampolgárnak, kapjanak-e életük hátralévő részére tartózkodási 
engedélyt biztosító védett státuszt az Egyesült Királyságban. 

Ezzel összefüggésben helyénvaló, hogy az Egyesült Királyság új eljárást vezessen be azok 

részére, akik ezt az új státuszt szeretnék megszerezni az Egyesült Királyságban. Ez az új eljárás 

mindazonáltal a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jogot tükrözi majd. Ez azt jelenti, 

hogy az Egyesült Királyság csak akkor toloncolhatja ki a brexit után azokat az uniós 

elkövetőket, akik bűncselekményüket a brexit előtt követték el, ha most is kitoloncolhatnák 
őket. 

  

Közigazgatási eljárások 

Manapság sokat hallani az egyesült királysági különleges státuszról. Vonatkozik-e 

majd ez a státusz az uniós polgárokra a brexit után, és ez mit fog jelenteni? 

A brexit után valamennyi, az Egyesült Királyságban élő uniós polgárnak és családtagjainak 

kérelmet kell majd benyújtaniuk az egyesült királysági különleges státusz iránt. Míg a 

különleges státuszra az Egyesült Királyság joga lesz alkalmazandó, a státusz polgárok általi 

megszerzésének vagy elvesztésének feltételei nem lesznek szigorúbbak azoknál, mint 

amelyeket a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog tartalmaz a huzamos 

tartózkodáshoz való jog megszerzésére vagy elvesztésére vonatkozóan. Ez a következőket 

jelenti: 

a)       minden olyan személy, aki a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog értelmében jogosult 
lenne huzamos tartózkodásra, jogosult lesz az egyesült királysági különleges státuszra; 

b)       az egyesült királysági hatóságok továbbá szabadon nyújthatnak különleges státuszt 

azoknak is, akik a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog értelmében nem lennének jogosultak 
huzamos tartózkodásra; 

c)       senki nem fogja elveszíteni az egyesült királysági különleges státuszt, aki a szabad 

mozgásra vonatkozó uniós jog értelmében nem veszthetné el a huzamos tartózkodáshoz való 
jogot; 
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d)       az uniós polgároknak és családtagjaiknak biztosítják azt a jogot, hogy legfeljebb öt évig 

az Egyesült Királyságon kívül tartózkodhassanak anélkül, hogy elveszítenék az egyesült 

királysági különleges státuszukat; valamint 

e)       az egyesült királysági hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem vonják vissza a különleges 
státuszt azoktól, akik már több mint öt éve vannak távol. 

A szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jogtól eltérően az Egyesült Királyságban 

tartózkodó valamennyi uniós polgárnak és családtagjaiknak kérelmet kell majd benyújtaniuk a 

különleges státusz iránt – vagy ideiglenes távollét iránt, amíg elérik a különleges státuszra 

jogosító öt éves tartózkodást –, amely az Egyesült Királyságban való folyamatos tartózkodásuk 

jogalapja. A státusz – és az annak igazolására kibocsátott egyesült királysági 
tartózkodásra jogosító engedély – fogja képezni a tartózkodáshoz való jogukat. 

Azt jelenti-e majd az egyesült királysági különleges státusz, hogy az uniós polgárok el 

fogják veszíteni mostani jogaikat? 

Az egyesült királysági különleges státusz megszerzésére vonatkozó feltételek legalább olyan 

nagyvonalúak lesznek, mint a huzamos tartózkodáshoz való jog megszerzése tekintetében a 

szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jogban foglalt feltételek. Az egyesült királysági 

hatóságoknak nem lesz mérlegelési jogkörük arra, hogy a kérelmet olyan okból utasítsák el, 

amely a hatályos uniós szabályok értelmében nem megengedett. A védelemre jogosultak közül 
senki sem marad védelem nélkül. 

Az egyesült királysági különleges státusz elvesztésének feltételei egyrészt kedvezőbbek lesznek 

a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jogban foglaltakhoz képest, mivel az uniós 

polgároknak és családtagjaiknak lehetőségük lesz arra, hogy öt évre elhagyják az Egyesült 

Királyságot anélkül, hogy elveszítenék különleges státuszukat (a jelenlegi szabályok 

értelmében ez az időszak most csupán két év). Másrészt a mostani feltételekhez 

hasonlóan, ha az uniós polgárok bűncselekményt követnek el az Egyesült Királyságban, 

elveszíthetik különleges státuszukat. Amennyiben a bűncselekményt a kilépés után követik el, 

úgy a státusz elvesztésére vonatkozó döntést az Egyesült Királyság nemzeti jogával és az 

Egyesült Királyságban alkalmazandó nemzetközi jogi eszközökből eredő korlátozásokkal 
összhangban hozzák majd meg. 

Mi biztosítja annak megakadályozását, hogy az egyesült királysági hatóságok a 

jövőben ne módosítsák a különleges státuszra vonatkozó jogszabályaikat? 

A kilépésről rendelkező megállapodás egyértelművé teszi majd, hogy ha valamely uniós polgár 

megkapja az egyesült királysági különleges státuszt, azt csak a kilépésről rendelkező 

megállapodásban kifejezetten megengedett okok alapján lehessen visszavonni. A kilépésről 

rendelkező megállapodásban foglalt jogok a nemzetközi jog értelmében kötelező erejűek 

lesznek, és az uniós polgárok közvetlenül támaszkodhatnak majd a kilépésről rendelkező 

megállapodásban foglalt jogaikra az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság jogszabályt 

fog hozni, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt állampolgári jogokat az 
Egyesült Királyság belső joga is tartalmazza. 

Az uniós polgároknak a kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt jogait átültető egyesült 

királysági jogszabályok elsőbbséget élveznek majd a többi egyesült királysági jogszabállyal 

szemben. Ez azt jelenti, hogy az egyesült királysági jogszabályok nem tudják „véletlenül” 

elvenni a kilépésről rendelkező megállapodás által védett jogokat. Amennyiben az Egyesült 
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Királyság parlamentje a jövőben úgy döntene, hogy hatályon kívül helyezi az uniós polgárok 

jogait az Egyesült Királyság jogszabályaiba átültető jogszabályokat, úgy azzal megsértené a 

kilépésről rendelkező megállapodást, és a hatályon kívül helyezés a kilépésről rendelkező 
megállapodásban és a nemzetközi jogban rögzített szabályok szerinti következményekkel járna. 

Mi lesz az Egyesült Királyságban a független nemzeti hatóság feladata? 

Az Egyesült Királyságban a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének 

végrehajtását és alkalmazását egy független nemzeti hatóság fogja felügyelni; e hatóság 

hatókörét és feladatait – beleértve a polgárok panaszaival kapcsolatos eljárásokban való 

szerepét – a felek a tárgyalások következő szakaszában fogják megvitatni, és azt belefoglalják 

majd a kilépésről rendelkező megállapodásba. Az Egyesült Királyság kormányának és a 

Bizottságnak rendszeresen információt kell cserélniük egymással. Annak érdekében, hogy ez 

valóban többletértéket nyújtson a polgárok számára, a Bizottság szerint e független nemzeti 

hatóság számára különösen azt kell lehetővé tenni, hogy panaszt nyújthassanak be hozzá azok 

a polgárok, akik szerint sérültek a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti jogaik, és hogy a 
hatóság a közigazgatási szervek felelősségét vizsgáló eljárásokat folytathasson le. 

Aggasztónak találom azt, ahogy jelenleg a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogot 

alkalmazzák az Egyesült Királyságban, és attól tartok, hogy az új rendszer a 
gyakorlatban nem fog működni. 

Az Egyesült Királyság részletes tájékoztatást adott azon lépésekről, amelyeket az egyezség 

végrehajtása érdekében fog tenni. Mindezeket a kilépésről rendelkező megállapodásban 
határozzák majd meg pontosan. 

Annak érdekében, hogy konkrét biztosítékokat nyújtsunk a polgárok számára, biztosítottuk, 

hogy a szabad mozgásról szóló irányelv valamennyi eljárási biztosítéka alkalmazandó legyen 

majd. Ez magában foglalja a tartózkodási jogot korlátozó bármely határozat elleni 

fellebbezéshez való jogot. Azt is jelenti, hogy a szóban forgó polgár mindaddig megtartja a 

kilépésről rendelkező megállapodásban foglalt valamennyi jogát, amíg jogerős határozatot nem 

hoznak, ideértve a fellebbezési eljárást követően meghozott jogerős bírósági ítéletet is. 

Jogosult vagyok az Egyesült Királyságban való huzamos tartózkodásra, ám nem 

bajlódtam azzal, hogy az állandó lakóhelyet igazoló okmányt kérjek. Kérjek ilyen 
okmányt még a brexit előtt? 

Önnek nincs szüksége ilyen okmányra ahhoz, hogy rendelkezzen az Egyesült Királyságban való 

huzamos tartózkodáshoz való joggal a brexit előtt. Azonban hasznos lehet már most kérelmet 

benyújtani az okmány iránt, ha még az új különleges státusz rendszerének elérhetővé válása 

előtt szeretne brit állampolgárság iránti kérelmet benyújtani, vagy ha támogatni szeretné nem 

uniós élettársának az Egyesült Királyság bevándorlási szabályai értelmében benyújtott 

vízumkérelmét. Ha viszont egyszerűen csak szeretné megerősíteni azon jogát, hogy a kilépést 

követően is az Egyesült Királyságban tartózkodhat, akkor az egyesült királysági hatóságok azt 

javasolják, hogy várja meg az új különleges státusz rendszerének bevezetését, amelyre 
várhatóan 2018 vége előtt kerül sor. 

Az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárként most nem kell tartózkodásra 

jogosító engedély iránti kérelmet benyújtanom. Köteles leszek-e erre a brexit után? 
Ha igen, miért? 
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A mostani helyzettől eltérően az Egyesült Királyságban tartózkodó valamennyi uniós polgárnak 

és családtagjaiknak kérelmet kell majd benyújtaniuk a különleges státusz iránt, amely az 

Egyesült Királyságban való folyamatos tartózkodásuk jogalapja. A státusz – és az annak 

igazolására kibocsátott egyesült királysági tartózkodásra jogosító engedély – 

fogja képezni a tartózkodáshoz való jogukat. Az új engedéllyel nemcsak az egyesült királysági 

hatóságok és rendőrség, hanem a munkaadója, bankja, főbérlője vagy bárki előtt igazolni tudja 
bevándorlói jogállását. 

Nagyon félek attól, hogy az egyesült királysági hatóságok által az uniós polgárokra 

vonatkozóan bevezetendő új közigazgatási eljárás egy rémálom lesz. Hogyan védte 
meg az Unió a jogaimat a tárgyalások során? 

Az Egyesült Királyság olyan új rendszert fog bevezetni, amelyben a különleges státusz iránti 

kérelmekre vonatkozó közigazgatási eljárás a szükségtelen adminisztratív teher elkerülése 

érdekében átlátható, zökkenőmentes és észszerű lesz, és nem a huzamos tartózkodásra 
vonatkozó jelenlegi eljárásokat veszi át. 

A kérelmek formanyomtatványa rövid, egyszerű és felhasználóbarát lesz, és igazodni fog a 
kilépésről rendelkező megállapodás hátteréhez. 

A kilépésről rendelkező megállapodás pontosítani fogja, hogy az Egyesült Királyság kizárólag 

annyit írhat elő, amennyi feltétlenül szükséges és arányos annak eldöntéséhez, hogy 

teljesülnek-e a tartózkodás feltételei. A kilépésről rendelkező megállapodás olyan 

rendelkezéseket fog tartalmazni, amelyek a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban szereplő 
bizonyítási követelményekre vonatkozó rendelkezésekhez hasonló megközelítést követnek. 

Véleményem szerint az Egyesült Királyság közigazgatási bevándorlási eljárása túl 

körülményes. Lesznek-e olyan szabályok vagy biztosítékok, amelyek segítenek a 
kérelemmel kapcsolatban? 

Az egyesült királysági hatóságok együtt fognak működni az új különleges státuszt 

kérelmezőkkel, hogy segítsék őket a státuszra való jogosultságuk bizonyításában, és abban, 

hogy elkerüljenek minden olyan hibát vagy mulasztást, amely hatással lehet a kérelemre 

vonatkozó döntésre. Az egyesült királysági hatóságok lehetőséget nyújtanak majd a 

kérelmezőknek arra, hogy kiegészítő igazolást nyújtsanak be, illetve orvosolják a 

hiányosságokat, amennyiben úgy tűnik, hogy egyszerű mulasztás történt. Az egyesült királysági 

hatóságok bizonyítási rugalmasságot fognak alkalmazni, amely lehetővé teszi számukra, hogy 

adott esetben mérlegelési jogkört gyakoroljanak a kérelmező javára. Az egyesült királysági 

hatóságok együtt fognak működni a kérelmezőkkel, hogy segítsék őket az új egyesült királysági 

különleges státuszra való jogosultságuk bizonyításában. A hátrányos helyzetű kérelmezők 

azokra a támogató szolgálatokra támaszkodhatnak majd, amelyek jelenleg az Egyesült 
Királyságban működnek például a helyi könyvtárakban. 

Két évvel ezelőtt uniós regisztrációs igazolás iránti kérelmet nyújtottam be az 

Egyesült Királyságban. Közel száz oldalnyi dokumentumot gyűjtöttem össze azért, 

hogy egyértelművé tegyem az egyesült királysági hatóságok számára, hogy teljesítem 

a feltételeket. Nem szeretném újra végigcsinálni ezt az egészet. Más lesz-e az eljárás 
ez alkalommal? 

Igen. Az Egyesült Királyság különleges státuszra vonatkozó új rendszere kizárólag annyit fog 

előírni, amennyi feltétlenül szükséges és arányos annak eldöntéséhez, hogy teljesülnek-e a 
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tartózkodás feltételei. A kilépésről rendelkező megállapodás olyan rendelkezéseket fog 

tartalmazni, amelyek a szabad mozgásra vonatkozó uniós jogban szereplő bizonyítási 

követelményekre vonatkozó rendelkezésekhez hasonló megközelítést követnek. Az egyesült 

királysági hatóságok ugyanakkor törekedni fognak arra, hogy a kérelmezők által benyújtandó 

bizonyítékok csökkentése érdekében felhasználják a már rendelkezésükre álló bizonyítékokat 

(például a jövedelemadó-nyilvántartásokat). 

Más szóval a kérelmezőknek csak minimális bizonyítékot kell benyújtaniuk annak igazolására, 

hogy jogosultak az új egyesült királysági különleges státuszra (munkavállalók esetében ez 

a következőket jelenti: személyazonosító igazolvány; bizonyíték, hogy 

korábban öt évet dolgoztak az Egyesült Királyságban; bizonyíték, hogy 

továbbra is az Egyesült Királyságban tartózkodnak). 

Nem világos számomra, hogy az egyesült királysági hatóságok milyen kritériumokat 

fognak alkalmazni a lakóhellyel rendelkező uniós polgárok új státuszára vonatkozó 
döntés meghozatalakor. Kérem, fejtsék ezt ki. 

Az uniós polgároknak nem kell majd annál szigorúbb feltételeket teljesíteniük az új egyesült 

királysági státusz megszerzéséhez, mint amelyek a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós 

jogban szerepelnek. Ez biztosítani fogja, hogy minden olyan uniós polgár, aki a szabad 

mozgásra vonatkozó uniós jog értelmében jogosult lenne a tartózkodási jogra, az új egyesült 

királysági státuszra is jogosult legyen, és hogy azok az uniós polgárok, akik a szabad mozgásra 

vonatkozó uniós jog értelmében jogosultak lennének a huzamos tartózkodáshoz való jogra, 

jogosultak legyenek az állandó státuszra az Egyesült Királyságban. 

Meddig kell az uniós polgároknak benyújtaniuk az új státusz iránti kérelmet az 
Egyesült Királyságban? 

Az uniós polgároknak és családtagjaiknak legalább két év áll majd rendelkezésükre, hogy 

kérelmet nyújtsanak be az új státusz iránt az Egyesült Királyságban. Ezen időszak alatt és amíg 
kérelmük elbírálásra nem kerül, a jelenlegi tartózkodási jogukat fogják élvezni. 

Lesznek-e biztosítékok azok számára, akik elmulasztják a határidőt? 

Az egyesült királysági hatóságok arányos megközelítést alkalmaznak majd azon uniós polgárok 

és családtagjaik esetében, akik elmulasztották a kérelem benyújtására vonatkozó határidőt, 

amennyiben erre megalapozott okuk volt. Azok, akiknek a határidőt követően benyújtott 

kérelmüket az egyesült királysági hatóságok elutasítják, független egyesült királysági 
bírósághoz fordulhatnak az elutasítás megvizsgálása érdekében. 

Néhány bevándorlási kérelem igen költséges az Egyesült Királyságban. Milyen díjat 

számítanak majd fel az egyesült királysági hatóságok azoknak az uniós polgároknak 
és családtagjaiknak, akik a brexit után kérelmet nyújtanak be az új státusz iránt? 

A huzamos tartózkodásra jogosító új egyesült királysági engedélyeket vagy költségmentesen 

bocsátják ki (azok számára, akiknek a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog 

értelmében a brexit előtt kibocsátott, huzamos tartózkodásra jogosító 

érvényes engedélyük van), vagy olyan díjat számítanak fel, amely nem haladja meg a 

hasonló dokumentumok kibocsátására vonatkozóan az állampolgárokra kirótt díjakat 

(várhatóan nem kell majd többet fizetni, mint a brit állampolgárok által az 

útlevélért fizetendő díj, melynek összege jelenleg hozzávetőleg 70 £).  
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Ma az uniós polgárok fellebbezhetnek az egyesült királysági hatóságok határozatai 
ellen. Védelemben részesül-e ez a jog a brexit után is? 

Igen, a közös jelentés maradéktalanul tartalmazza ezt a jogot. 

Mi történik majd azokkal az uniós polgárokkal, akiknek az új státusz iránti kérelmét 

az egyesült királysági hatóságok elutasítják? Maradhatnak-e addig, amíg a 
fellebbezésük folyamatban van? 

Azok az uniós polgárok, akiknek az új státusz iránti kérelmét az egyesült királysági hatóságok 

elutasították, bírósági jogorvoslattal élhetnek ez ellen. A határozat – vagy a fellebbezés – 

jogerőre emelkedéséig megtartják a tartózkodási jogukat. A szabad mozgásra vonatkozó 

hatályos uniós joghoz hasonlóan az egyesült királysági hatóságok kivételes esetekben még a 

jogerős bírósági határozat meghozatala előtt kitoloncolhatják az elutasított kérelmezőt, ám azt 

csak kivételes körülmények esetén akadályozhatják meg, hogy a kérelmező személyesen 

terjessze elő védekezését. 

Már rendelkezem a huzamos tartózkodást igazoló okmánnyal, amelyet tavaly 

bocsátottak ki számomra az egyesült királysági hatóságok. Őszintén remélem, hogy a 
hozzám hasonlóak gond nélkül maradhatnak az Egyesült Királyságban. 

Igen. Kérelmet kell majd benyújtania az egyesült királysági jog szerinti új állandó státusz 

(különleges státusz) iránt, de mivel Ön a szabad mozgásra vonatkozó hatályos uniós jog 

értelmében már megszerezte a huzamos tartózkodás jogát igazoló engedélyt az Egyesült 

Királyságban, így a közigazgatási eljárás nagyon egyszerű lesz: csupán a személyazonosító 

okmányát kell bemutatnia, nyilatkozatot kell tennie az (Önnel szemben) esetlegesen fennálló, 

büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről, valamint igazolnia kell, hogy továbbra is az 

Egyesült Királyságban tartózkodik. A huzamos tartózkodásra jogosító új egyesült királysági 
engedélyt illetékmentesen bocsátják majd ki az Ön részére. 

  

Szociális biztonság 

Brit állampolgár vagyok, és Spanyolországban dolgozom. Hamarosan elérem a 

nyugdíjkorhatárt. Mi történik majd az állami nyugdíjjogosultságommal a brexit után? 

Semmi sem fog történni a nyugdíjjogosultságával, minden marad úgy, ahogy most van. A 

mostani feltételek mellett lesz jogosult nyugdíjra, amelynek összegét ugyanazon szabály szerint 

számítják majd ki, és amennyiben úgy dönt, hogy egy másik uniós tagállamban szeretne élni, a 
nyugdíját átviheti oda és kiigazíttathatja. 

Már nyugdíjas vagyok, és az Egyesült Királyságból és Szlovéniából is kapok nyugdíjat, 

ahol korábban dolgoztam. Történik-e majd valami a nyugdíjammal a brexit után? 

Semmi sem fog történni a nyugdíjával. Továbbra is ugyanúgy kap majd nyugdíjat az Egyesült 
Királyságból és Szlovéniából is, ahogy eddig. 



 
 

17 

 

Korábban 12 évig dolgoztam az Egyesült Királyságban, de elköltöztem és most 

Ausztriában dolgozom. Ha nyugdíjba vonulok (2035 körül), mi történik majd az 

Egyesült Királyságban és Ausztriában szerzett szolgálati időmmel és a biztosítással? 

A megszerzett szolgálati ideje továbbra is számít, és ha nyugdíjba vonul, ugyanolyan feltételek 

mellett kap majd nyugdíjat az Egyesült Királyságból (a 12 év szolgálati időnek megfelelő 

részt) és Ausztriából (az ott szerzett szolgálati időnek megfelelő részt)  is, mint 

amelyek jelenleg alkalmazandók az Unióban. 

Egész életemben az Egyesült Királyságban dolgoztam, most pedig nyugdíjasként 

Franciaországban élek. Aggódom, hogy az egyesült királysági állami nyugdíjamat a 
brexit után többé nem fogják kiigazítani. 

A közös jelentés egyértelművé teszi, hogy valamennyi szociális ellátásra való jogosultságot – 

így az öregségi nyugdíjat is – továbbra is ki fogják igazítani a nemzeti szabályokkal 

összhangban. 

Ha úgy döntök, hogy a jövőben elhagyom az Egyesült Királyságot, magammal 

vihetem-e a szociális ellátásra való jogosultságomat? 

Amennyiben a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik, úgy a hatályos uniós 

szabályokhoz hasonlóan valamennyi szóban forgó szociális ellátásra való jogosultságot továbbra 
is átvihet az uniós államokba és az Egyesült Királyságba is. 

Az Egyesült Királyságban élek és dolgozom. Most minden gond nélkül kaphatok 
egészségügyi ellátást a helyi kórházban. Változik-e majd ez? 

Nem lesz változás a brexit után sem. 

Miután egész életemben Belgiumban dolgoztam, nyugdíjas éveimet az Egyesült 

Királyságban töltöm. Most minden gond nélkül kaphatok egészségügyi ellátást a helyi 
kórházban. Változik-e majd ez? 

Nem lesz változás a brexit után sem. A mostani helyzethez hasonlóan Belgium továbbra is 
visszatéríti majd Önnek a jövőbeli egészségügyi ellátásának költségeit. 

Jelenleg az európai egészségbiztosítási kártyát használom, hogy külföldön is 
kaphassak egészségügyi ellátást. Ez a jövőben is így lesz? 

Amennyiben a brexit napján Ön külföldön tartózkodik, akár ideiglenesen, akár ott van a 

lakóhelye, mindaddig használhatja az európai egészségbiztosítási kártyát, amíg ez a határon 
átnyúló helyzet fennáll. 

  

Szakképesítés 

Mi a szakképesítés? 
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A szakképesítés olyan képesítés, amellyel egy személynek a jogalkotási, szabályozási vagy 

közigazgatási rendelkezések értelmében rendelkeznie kell ahhoz, hogy szakmai tevékenységhez 

vagy szakmai tevékenységek csoportjához hozzáférhessen, illetve azokat végezhesse. Például a 

szakmai cím használatát (orvos, építész, jogász) a jogalkotási, szabályozási vagy 

közigazgatási rendelkezések egy adott szakképesítéssel rendelkező személyekre korlátozzák, és 

a cím használata a szakmai tevékenység gyakorlási módjának minősül. A szakképesítések 

magukban foglalják az okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
tanúsítványokat, valamint a kompetencia és/vagy szakmai tapasztalat igazolását. 

Mi történik egy személy képesítésével, ha egy tagállamból egy másik tagállamba 
költözik? 

Az uniós polgároknak joguk van arra, hogy szakmai tevékenységet végezzenek foglalkoztatott 

vagy önfoglalkoztató alapon egy attól eltérő tagállamban, mint amelyikben a képesítést 

megszerezték. A tagállamok kötelesek figyelembe venni a más tagállamokban megszerzett 

képesítéseket; néhány foglalkozás (orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész 

és építész) esetében közös minimális képzési feltételeken alapuló automatikus elismerési 

rendszer működik. Az a tagállam, amelytől az elismerést kérik, köteles határozatot kibocsátani 

a szóban forgó képesítés elismeréséről vagy elutasítani a kérelmet. Az ilyen határozat ellen a 
nemzeti jog értelmében fellebbezni lehet. 

Ez az uniós rendszer nem alkalmazandó a harmadik országbeli állampolgárok által benyújtott 

kérelmekre. A harmadik országokban szerzett képesítések csak abban az esetben tartoznak az 

uniós rendszer hatálya alá, ha azokat a képesítést először elismerő tagállamban folytatott 
három év gyakorlatot követően honosították. 

Brit építész vagyok, Szlovéniában élek és dolgozom. Gyakorolhatom-e a későbbiekben 
is foglalkozásomat? 

Igen. Ha a szakképesítését elismerték abban az országban, ahol jelenleg tartózkodik, illetve 

határt átlépő munkavállaló esetében ott, ahol dolgozik, szakmai tevékenységének végzése 

céljából továbbra is támaszkodhat majd az elismerésről szóló határozatra. 

Kérelmet nyújtottam be képesítésem elismerésére. Mi fog történni, ha nem születik 
erre vonatkozó határozat a brexit előtt?  

Amennyiben a meghatározott időpont előtt elismerésre irányuló kérelmet nyújtott be annak a 

tagállamnak az illetékes hatóságához, ahol jelenleg tartózkodik, illetve határt átlépő 

munkavállaló esetében ott, ahol dolgozik, az említett képesítések elismerésére vonatkozó 

eljárást az alkalmazandó uniós szabályok alapján kell lefolytatni a meghatározott időpont előtt. 

Ennek biztosítania kell az eljárás zökkenőmentes lebonyolítását és a kedvező eredményt, 
feltéve, hogy kérelme indokolt. 

  

[1] https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-

united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-

united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en 

[2]               Lásd az Egyesült Királyságnak a közigazgatási eljárásokról szóló, november 8-i 

technikai feljegyzésének 11. pontját, elérhető a következő címen: 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1%22
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref2%22
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https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-
uk/technical-note-citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk. 

[3] Ezzel a fontos kérdéssel a tárgyalások második szakaszában kell foglalkozni. Lásd itt: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-

article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-
union_en 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref3%22
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en

