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Az Egyesült Királyság pont-alapú 
bevándorlási rendszere (points-based 
immigration system): Tájékoztatás az 
Európai Unióból érkező látogatók 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 tartózkodó 
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 pont-alapú bevándorlási rendszert, amely a képességeket és 
a tehetséget helyezi előtérbe, és nem azt, hogy egy személy honnan jön.
Az Egyesült Királyság minden évben látogatók millióit fogadja a világ minden tájáról. Az 
új rendszerben Ön, mint az Európai Unió állampolgára, továbbra is vízum igénylése nélkül 
látogathatja az Egyesült Királyságot, és a legtöbb esetben legfeljebb 6 hónapig maradhat. 
Számos tevékenységben részt vehet, úgymint turizmus, családi és baráti látogatások, 
rövid távú tanulmányi és üzleti célú tevékenységek, valamint ellátogathat eseményekre 
és konferenciákra. Ön ez alatt az időszak alatt többször beléphet az Egyesült Királyságba, 
de nem élhet az Egyesült Királyságban oly módon, hogy rendszeres vagy egymás utáni 
látogatásokat tesz. 
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.
Eltérő bevándorlási korlátozások vannak évényben az Egyesült Királyságba való belépés 
esetén, ha Ön nem ír állampolgárságú EU-s polgár, és Írországon keresztül lép be az Egyesült 
Királyságba. Az első látogatásakor legfeljebb hat hónapot tölthet az Egyesült Királyságban. 
Ha Ön visszatér Írországba, és onnan újra be kíván lépni az Egyesült Királyságba, akkor 
már legfeljebb két hónapig maradhat az országban. Ugyanakkor, ha elhagyja a közös 
utazási területet, akkor továbbra is lehetséges lesz, hogy legfeljebb hat hónapig az 
Egyesült Királyságban tartózkodjon, amikor legközelebb az Egyesült Királyságba utazik 
Írországon keresztül.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance/common-travel-area-guidance
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Látogatás az Egyesült Királyságba
Továbbra is ellátogathat az Egyesült Királyságba, vízumkérelem nélkül is, legfeljebb 6 hónapra, 
és számos tevékenységben részt vehet:

 • legfeljebb hat hónapos nyaralásra vagy családi és baráti látogatásra érkezni 
 • rövid-távú tanulmányi útra érkezni
 • üzleti célú tevékenységeket folytatni, úgymint találkozókon, eseményeken és 

konferenciákon részt venni
 • tárgyalások és üzleti szerződések aláírása céljából az Egyesült Királyságba érkezni
 • sport- és kulturális eseményeken részt venni
 • Ha Ön egy vezető akadémikus, lehetősége lesz a legújabb kutatását bemutatni; vagy 

tudósként nemzetközi projektekben megoszthatja tudását a kollégáival
 • Ha Ön külföldön dolgozik, eljöhet, és támogatást nyújthat azoknak a cégeknek, 

akik termékeket vásároltak az Ön cégétől, illetve együttműködhet olyan egyesült 
királyságbeli vállalatokkal, amelyek az Ön munkáltatójának nyújtanak szolgáltatásokat.

 • Lehetősége van bizonyos engedélyezett, fizetett tevékenységet végezni, például 
kulturális eseményeken fellépni. 

A minden látogató számára engedélyezett tevékenységek listája 
elérhető a GOV.UK weboldalon.

Nem szabad:
 • dolgoznia
 • rendszeres beutazások révén hosszabb ideig az Egyesült Királyságban élnie
 • állami támogatásokat igénybe vennie.

Ha hat hónapnál hosszabb ideig az Egyesült Királyságban szeretne dolgozni vagy tanulni, 
akkor vízumot kell igényelnie.
Ha a szakmája szakértőjeként hívták meg az Egyesült Királyságba, és itt díjazást fog ezért kapni, 
akkor engedélyezett, kereső tevékenységet végző látogatóként érkezhet az Egyesült Királyságba 
(Permitted Paid Engagement Visa). További információért használja a "Ellenőrizze, hogy 
szüksége van-e vízumra" eszközt. 
Ha Ön 2021. január 1-je után engedélyezett, kereső tevékenységet végző látogatóként 
Írországon keresztül érkezik az országba, akkor az első látogatásakor legfeljebb egy hónapig 
maradhat, azonban bármely további látogatásakor csak hét napig, ha közben nem hagyta el 
a közös utazási területet.
Ha azért utazik az Egyesült Királyságba, hogy házasságot kössön vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesítsen, akkor 2021. július 1-je után házassági / bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséhez kiadott vízumot (Marriage/Civil Partnership Visa) kell igényelnie.
Ha magánintézményben végzett egészségügyi kezelésre vagy akadémiai látogatóként 
6 hónapnál hosszabb ideig szeretne maradni, akkor általános látogatói vízumot (Standard 
Visitor Visa) kell igényelnie.
Ha üzleti célból látogat az Egyesült Királyságba, akkor további információt találhat az áruk 
Egyesült Királyságba történő importálásáról és exportálásáról.

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/government/publications/public-funds--2
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/marriage-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/standard-visitor-visa
https://www.gov.uk/transition
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Rövid távú tanulmányok
Európai uniós polgárként Ön részt vehet rövid távú tanulmányokban. A nem rekreációs célú 
tanulmányokat akkreditált intézményben kell folytatni. A 30 naposnál nem hosszabb, formális 
végzettséget nem biztosító, szabadidős célból folytatott rekreációs tanfolyamokat nem 
kötelező akkreditált intézményben folytatni. 
A hat-tizenegy hónapig tartó rövid távú tanulmányok eljárásmenete (Short-term study 
route) eltér a fő tanulmányi eljárásmenettől és ehhez az Egyesült Királyságba történő beutazás 
előtt valamennyi nemzetiségű jelentkezőnek vízumot kell igényelnie. Ez az eljárásmenet 
kifejezetten azokra vonatkozik, akik angol nyelvtanfolyamra iratkoznak be, ehhez nem 
szükséges támogatás és nem teszi lehetővé a munkavállalást. 

Ha hat hónapnál hosszabb ideig szeretne az Egyesült Királyságban 
tanulni, tudjon meg többet a diákokra vonatkozó eljárásmenetről a 
GOV.UK oldalon.

Beutazás az Egyesült Királyságba
2021. október 1-jétől az Egyesült Királyságba történő belépéskor már nem hasznáhatja az EU-s, 
EGT-s vagy svájci nemzeti személyazonosító okmányát. Érvényes útlevéllel kell majd utaznia.
Legalább 2025.december 31-ig az Egyesült Királyságba történő belépéskor továbbra is 
használhatja a nemzeti személyazonosító okmányát. ha Ön:

 • Az "EU Settlement Scheme" szerinti letelepedett vagy előzetesen letelepedett jogállással rendelkezik 
 • Határ menti ingázói engedéllyel rendelkezik (Frontier worker permit)
 • ha Ön S2 jelű egészségügyi ellátásban részesül (S2 Healthcare visitor)
 • ha Ön svájci szolgáltató (Swiss Service Provider)

Ha további információt szeretne az Egyesült Királyságba való 
belépésről, látogasson el a GOV.UK weboldalra.

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

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

https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.gov.uk/visa-to-study-english
https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-eu-student-information
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means
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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