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Az Egyesült Királyság pontalapú 
bevándorlási rendszere (points-based 
immigration system): Tájékoztatás az 
Európai Unió polgárai számára
Fontos tudni, hogy ebben az útmutatóban az "EU-s polgárok" alatt az EU, az EGT és Svájc 
állampolgárait kell érteni. A már 2020. december 31-e előtt az Egyesült Királyságban élő 
személyeknek az EU Settlement Scheme-hez kell fordulniuk, és kérelmet kell benyújtaniuk 
legkésőbb 2021. június 30-ig.

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból. Az Egyesült Királyság és az 
Európai Unió között 2020. december 31-én megszűnt a szabad mozgás, és az Egyesült Királyság 
2021. január 1-én bevezetett egy pontalapú bevándorlási rendszert, amely a képességeket és a 
tehetséget helyezi előtérbe, és nem azt, hogy egy személy honnan jön.

Ha Ön 2020. december 31. előtt nem az Egyesült Királyságban élt, és nem rendelkezik a Kilépési 
megállapodás alapján jogokkal, akkor meg kell felelnie bizonyos követelményeknek, ha 2021. 
január 1. után az Egyesült Királyságban szeretne tanulni vagy dolgozni. Át kell esnie bizonyos 
ellenőrzéseken, többek között a bűnügyi nyilvántartási ellenőrzésen. Továbbra is ellátogathat 
az Egyesült Királyságba, vízum nélkül legfeljebb 6 hónapra, és számos tevékenységben részt 
vehet, úgymint turizmus, családi és baráti látogatások, rövid távú tanulmányi és üzleti célú 
tevékenységek, pl. különböző események és konferenciák. A látogatók számára engedélyezett 
tevékenységek teljes listája a GOV.UK weboldalon érhető el.

A közös utazási területre vonatkozó megállapodások részeként az ír állampolgárok jogállása 
továbbra is védelmet élvez. Ennek megfelelően az ír állampolgároknak nem szükséges 
engedély az Egyesült Királyságba való belépéshez (kivéve bizonyos, nagyon ritkán előforduló 
körülmények között), és ennek megfelelően nem nyújthatnak be kérelmet az új pontalapú 
bevándorlási rendszer keretein belül.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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EU letelepedett státusz

Ha Ön már 2020. december 31. előtt az Egyesült Királyságban élt, és 
2021. június 30. után továbbra is az Egyesült Királyságban szeretne 
élni, akkor Önnek és a családjának kérelmet kell benyújtania 
az "EU Settlement Scheme" rendszeren keresztül. A kérelem 
benyújtásának határideje 2021. június 30.

Kérelem benyújtása a pontalapú bevándorlási rendszeren 
keresztül
Ha Ön jogosult, a kérelem benyújtását a GOV.UK honlapon kell kezdeményeznie. Önnek 
tanúsítania kell, hogy megfelel a vonatkozó előírásoknak, és eléri az Ön által kérvényezett 
vízumhoz szükséges pontszámot. Valamennyi eljárásmenethez részletes útmutatót talál a 
GOV.UK weboldalon. 

A kérelme részeként igazolnia kell a személyazonosságát. A legtöbben az online kérelmezés 
folyamán ezt el tudják végezni a mobiltelefonjukkal a ‘UK Immigration: ID Check’ alkalmazás 
segítségével. Akik nem tudják a ‘UK Immigration: ID Check’ alkalmazást használni, azoknak fel 
kell keresniük egy vízumigénylési központot. Ha a kérelmezés folyamatával kapcsolatban 
további információt szeretne kapni, látogasson el a GOV.UK weboldalra.

Kérelmezési díjat kell majd fizetnie, továbbá ha több mint hat hónapra kíván az Egyesült 
Királyságba látogatni, akkor lehet, hogy bevándorlási egészségügyi pótlékot (Immigration 
Health Surcharge) kell fizetnie, ami feljogosítja az Egyesült Királyság nemzeti egészségügyi 
szolgáltatásának igénybevételére (National Health Service).

A kérelmek feldolgozásának ideje a kérelmezett vízumtól és az elérhető szolgáltatásoktól 
függően különböző lehet. Önnek még azelőtt be kell nyújtania a kérelmet és meg kell kapnia a 
visszaigazolást a kérelem pozitív elbírálásáról, mielőtt beutazna az Egyesült Királyságba.

Az eltartott hozzátartozók saját kérelmet adhatnak be. Azoknak az EU-s polgároknak, akik 
nem jogosultak eltartott hozzátartozóként a pontalapú rendszer vízumrendszere vagy az 
"EU Settlement Scheme" rendszere alapján, kérelmet kell benyújtaniuk és jogosultságot kell 
szerezniük a belépésre vagy a maradásra, a nem EU-s polgárokkal azonos feltételek szerint a 
családi bevándorlási szabályok alapján.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/guidance/visa-decision-waiting-times-applications-outside-the-uk?step-by-step-nav=cafcc40a-c1ff-4997-adb4-2fef47af194d
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-dependants-of-uk-visa-applicants-tiers-1-2-4-5
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Munkavállalás az Egyesült Királyságban

Szakképzett munkavállalói vízum (Skilled Worker visa)
Ahhoz, hogy jogosult lehessen a szakképzett munkavállalói eljárásmenetre, igazolnia kell, hogy:

 • a képesítésének megfelelő állásajánlattal rendelkezik egy Belügyminisztérium által 
jóváhagyott támogatótól

 • a támogatótól legalább a vonatkozó legkisebb bérezési küszöbértéknek (normál 
esetben 25 600 £ vagy az adott állásnak megfelelő összeg, aszerint, hogy melyika 
magasabb) megfelelő bért kap majd

 • rendelkezik B1 (a Közös Európai Referenciakeret szerint) szintű angol nyelvtudással. 

Ha 25 600 £-nál kevesebbet fog keresni – de legalább 20 480 £-ot - akkor is lehetséges, 
hogy be tud nyújtani kérelmet, ha a fizetése ellensúlyozására pontokat tud szerezni bizonyos 
specifikus jellemzőkkel. Pontokat szerezhet például, ha:

 • egy hiányszakmában kap állásajánlatot

 • A munkával összhangban lévő területen PhD-vel rendelkezik

 • A munkával összhangban lévő területen, reáltudományban (természettudományok, 
technika, mérnöki tudományok és matematika) szerzett PhD-vel rendelkezik

 • Ön új belépő (az új belépők esetén a fizetési előírás 30%-kal alacsonyabb a már 
tapasztalt munkavállalóknál előírtnál, azaz 20 480 £ az alsó határ).

Igényeljen szakképzett munkavállalói vízumot a GOV.UK oldalon.

https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
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Szakképzett munkaerő: egészségügyi és ellátási vízum  
(Health and Care Visa)
Az Egyesült Királyság kormánya szívesen fogadja a külföldi orvosok, nővérek és más 
egészségügyi szakemberek nélkülözhetetlen munkáját az NHS-nél, a tágabb egészségügyi 
szektorban és a szociális ellátási szektorban.

Amennyiben Ön megfelelő egészségügyi tevékenységet végez, és állásajánlattal rendelkezik 
az NHS-től, a szociális ellátási ágazattól, illetve az NHS részére szolgáltatásokat nyújtó 
munkáltatótól vagy szervezettől, beszél angolul, és teljesíti a Szakképzett munkaerő 
eljárásmenet követelményeit, akkor egészségügyi és ellátási vízum (Health and Care Visa) ot 
kérelmezhet, hogy családjával beutazzon az Egyesült Királyságba.

Ilyen esetben gyorsított belépés történik, alacsonyabb kérelmezési díjakkal és a kérelmező 
célzott támogatásban részesül a kérelmezési folyamat során. Ha Ön jogosult egészségügyi és 
ellátási vízum (Health and Care Visa) ot igényelni, akkor az egészségügyi pótlék fizetésének 
kötelezettsége alól is mentesül. Az egészségügyi és szociális ellátási ágazat frontvonalában 
dolgozó azon személyeknek, akik nem jogosultak egészségügyi és ellátási vízum (Health and 
Care Visa) kérelmezésére, be kell fizetniük az egészségügyi pótlékot, amit egy visszatérítési 
rendszernek megfelelően visszakaphatnak.

Igényeljen egészségügyi és ellátási vízum (Health and Care Visa) 
ot a GOV.UK weboldalon.

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://www.gov.uk/government/publications/immigration-health-surcharge-applying-for-a-refund/immigration-health-surcharge-guidance-for-reimbursement-2020
https://www.gov.uk/health-care-worker-visa
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"Global Talent" 
"Global Talent" vízummal a legmagasabban képzett munkavállalók állásajánlat nélkül 
utazhatnak be az Egyesült Királyságba. Ezt a vízumot a természet-, társadalom- és 
műszaki tudományok, a művészetek (beleértve a filmművészetet, a divattervezést és az 
építőművészetet) és a digitális technológia elismert vezetői, valamint jövendő vezetői, illetve 
olyan személyek kaphatják meg, akiknek egyedülálló szakértelme gazdagíthatja az Egyesült 
Királyságban a tudást, a gazdaságot és a társadalmat. Vezető tudósok és kutatók esetében a 
gyorsított STEM-séma keretén belül rövidebb a jóváhagyási eljárás.

Igényeljen "Global talent" vízumot a GOV.UK weboldalon.

Alternatív munkavállalói vízumok és speciális foglalkozású 
személyek
Az Egyesült Királyságban történő munkavállalást számos egyéb vízumprogram is lehetővé 
teszi, köztük például startup- és az innovátori vízum (Start-up and Innovator visas). Speciális 
foglalkozású személyek, például egyházi személyek, sportolók és kreatív szakemberek számára 
is rendelkezésre állnak vízumprogramok.

Tanulmányok folytatása az Egyesült Királyságban

Eljárásmenet diákok számára (Student route)
Az Egyesült Királyság világszínvonalú oktatási rendszere továbbra is szívesen fogadja a 
tehetséges és nagy jövővel rendelkező diákokat az egyetemeken és más felsőoktatási 
intézményekben, továbbképzéseken, angol nyelvű képzéseken és a magániskolákban. 

Ahhoz, hogy jogosult legyen a diákok számára kialakított eljárásmenetre, igazolnia kell, hogy:

 • egy, a Belügyminisztérium által jóváhagyott oktatást támogató részvétel lehetőségét 
ajánlották fel Önnek egy tanfolyamon (Home-Office licensed student sponsor)

 • beszél, olvas, ír és ért angolul

 • elegendő pénzzel rendelkezik önmaga eltartásához és a tanfolyam kifizetéséhez

 • valóban az Egyesült Királyságban történő tanulás a célja.

Ha további információra van szüksége a diákokra vonatkozó eljárásmenetről, kérjük 
olvassa el a diákoknak készült útmutatónkat. Diákvízumot (Student visa) a GOV.UK 
weboldalon igényelhet.

Külön gyermek tanulói eljárásmenet (Child Student route) áll majd rendelkezésre azon 4–17 
éves diákok számára, akik magániskolában kívánnak tanulni.

Diákvízumot (Student visa) a GOV.UK weboldalon igényelhet.

https://www.gov.uk/global-talent
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/child-study-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Diplomásvízum (Graduate visa)
Ha sikeresen elvégzi az alap- vagy ennél magasabb képzést az Egyesült Királyságban, akkor 
az Egyesült Királyságban történő tartózkodásra és munkavállalásra vagy munkakeresésre 
feljogosító Diplomásvízum ot kérelmezhet a tanulmányai befejezésétől számított legfeljebb 
2 éves (PhD-hallgatók esetében 3 éves) időszakra.

A Diplomásvízum 2021 nyarától áll majd rendelkezésre a Belügyminisztérium által 
engedélyezett olyan diákszponzor támogatásában részesült külföldi diákok számára, amely 
igazolni tudja az Egyesült Királyság Kormánya bevándorlási követelményeinek teljesítését.

A Diplomásvízum ot követően lehetősége lesz különböző vízumprogramokból választani, ha 
megfelelő állásajánlatot kap egy támogatótól, és megfelel a vízum előírásainak.

Ha további információt szeretne a pontalapú bevándorlási 
rendszerről, látogasson el a GOV.UK weboldalra.

https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
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