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1.

BEVEZETÉS
Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát.
Ez azt jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március
30-án közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg, vagy ha az Európai
Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével
összhangban meghosszabbítja az időszakot. Az Egyesült Királyság ezt követően
„harmadik ország”2 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel azon személyeket, akik a kilépés napján vagy
azt követően (magán- vagy üzleti célból) az Egyesült Királyságból az Unióba (vagy
az ellenkező irányba) kívánnak utazni, valamint az ilyen utazással kapcsolatos
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat (utazásszervezők, utazási irodák,
autókölcsönző cégek, kereskedelmi vásárok, szállítmányozó társaságok stb.)
emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni
akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság
Unióból való kilépése az alábbi következményekkel jár az Egyesült Királyságból az
Unióba és az ellenkező irányba utazókra nézve3:

2.

A SZEMÉLYEK ELLENŐRZÉSE AZ UNIÓ KÜLSŐ HATÁRAIN4 5
Az Unió külső határain végzett személyellenőrzésekre vonatkozó uniós
jogszabályok6 különbséget tesznek az uniós polgárok és a harmadik országokbeli

1

Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.

2

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

3

Emlékeztetni kell arra, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező
megállapodás konkrét megoldásokat fog előírni az Ír-szigeten fennálló egyedülálló körülmények
kezelésére.

4

További információ itt található: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/border-crossing_en.

5

E szakasz nem vonatkozik az Egyesült Királyság és Írország alkotta közös utazási területen történő
utazásokra.

4

állampolgárok ellenőrzése között. A kilépés időpontjától kezdődően az egyesült
királyságbeli állampolgárokat a schengeni térségbe való belépésük és az onnan való
kilépésük során – továbbá azon tagállamokba való belépésük és az onnan való
kilépésük során, amelyek esetében a belső ellenőrzés megszüntetéséről szóló
határozatot még nem hozták meg, de amelyek alkalmazzák a schengeni szabályokat
külső határaikon7 – a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó szabályoknak
megfelelően fogják ellenőrizni.8 9 Ez azt jelenti, hogy az egyesült királyságbeli
állampolgárok már nem élvezik az EU külső határain az uniós polgárok, az Európai
Gazdasági Térség szerződő államainak állampolgárai és a svájci állampolgárok (a
továbbiakban: EU/EGT/CH-állampolgárok) számára a szabad mozgáshoz való
jogokkal kapcsolatosan biztosított könnyítéseket. Az egyesült királyságbeli
állampolgárok mindenekelőtt nem lesznek többé jogosultak az EU/EGT/CHállampolgárok számára a határátkelőhelyeken az ellenőrzések elvégzésére10
biztosított sávok használatára, és esetükben belépéskor alaposan ellenőrizni fogják a
harmadik ország állampolgárai tekintetében megállapított valamennyi beutazási
feltételt.
Az egyesült királyságbeli állampolgárok beléptetési ellenőrzése a következők
vizsgálatát foglalja magában11:
– a határátlépéshez szükséges érvényes úti okmány rendelkezésre állása; a
dokumentum érvényességének legfeljebb tíz évre kell szólnia és a tagállamokból
való tervezett indulást követően legalább három hónapig kell érvényesnek lennie;
Meg kell jegyezni, hogy a kilépés időpontját megelőzően kiadott egyesült
királyságbeli útlevelek érvényes úti okmányok maradnak.
– a tartózkodás időtartama:
-

az Egyesült Királyság állampolgárai rövidtávon csak korlátozott ideig
tartózkodhatnak majd a schengeni térségben (bármely 180 napos
időszakban legfeljebb 90 napig);

6

A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex)
szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2016.3.23.,
1. o.) 8. cikkének (2) és (3) bekezdése.

7

Románia, Bulgária, Ciprus és Horvátország.

8

Kérjük, vegye figyelembe, hogy azon egyesült királyságbeli állampolgárokra, akik a szabad
mozgáshoz való jogot gyakorló valamely uniós polgár családtagjai, az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 2004.4.30., 77.
o.) 5. cikkében meghatározott szabályok alkalmazandók.

9

Meg kell jegyezni, hogy ezen ellenőrzések részben már jelenleg is alkalmazandók az egyesült
királyságbeli polgárokra, ha a schengeni térségbe vagy a schengeni térségből utaznak.

10

Az (EU) 2016/399 rendelet 10. cikke.

11

Az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke.
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-

hosszú távon pedig elvileg tartózkodási engedélyre vagy a nemzeti
hatóságok által a nemzeti szabályoknak megfelelően kiadott, hosszú távú
tartózkodásra jogosító vízumra lesz szükségük;

– a vonatkozó adatbázisok a következők ellenőrzése céljából12:
–

a
harmadik
ország
állampolgárának
személyazonossága
és
állampolgársága, valamint a határátlépéshez szükséges úti okmány
eredetisége és érvényessége, továbbá különösen:

–

hogy a Schengeni Információs Rendszerben (SIS) adtak-e ki rá vonatkozó
figyelmeztető jelzést a beléptetési tilalom elrendelése és a közrendet, a
belső biztonságot, a közegészségügyet és a nemzetközi kapcsolatokat
fenyegető lehetséges veszélyek ellenőrzése céljából;

– a tervezett tartózkodás célja (pl. turizmus vagy munka) és körülményei (pl.
szállás, belföldi utazás);
– a tartózkodáshoz elegendő anyagi fedezet rendelkezésre állása (pl. a tervezett
tartózkodáshoz és a visszaúthoz elegendő készpénz rendelkezésre állása).
A Bizottság 2018. november 13-án javaslatot13 nyújtott be arra vonatkozóan, hogy
az egyesült királyságbeli állampolgárok a külső határok átlépésekor mentesüljenek a
rövid távú tartózkodásra jogosító vízum („schengeni vízum”)14 birtoklására
vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben a schengeni térségben való tartózkodás
tervezett időtartama egy 180 napos időszakon belül 90 nap. Most az Európai
Parlament és a Tanács feladata, hogy elfogadja ezt a javaslatot. A schengeni
vízumkötelezettség alóli mentesség fenntartásával párhuzamosan – a
vízumkölcsönösség elvét követve – az uniós tagállamok állampolgárainak ugyanúgy
mentesülniük kell az Egyesült Királyság rövid távú tartózkodásra jogosító
vízumkövetelményei alól.
Az utazóknak az utazás megkezdése előtt célszerű ellenőrizniük úti okmányaik
érvényességét, illetve célszerű gondoskodniuk arról, hogy az Unióba történő
utazásukat megelőzően eleget tesznek valamennyi fenti feltételnek. Valamely
beutazási feltétel nemteljesítése esetén a beutazás megtagadható 15 az uniós jogban a
harmadik országbeli állampolgárok tekintetében meghatározott eljárással
összhangban. 16

12

Meg kell jegyezni, hogy a harmadik országbeli állampolgárokra nem alkalmazható az az eltérés, amely
bizonyos feltételek teljesülése esetén egyes szárazföldi és tengeri határátkelőhelyeken ideiglenes
mentességet ad a vonatkozó adatbázisok szisztematikus ellenőrzésének elve alól (az (EU) 2016/399
rendelet 8. cikkének (2) bekezdése).

13

A 2018. november 13-i COM(2018) 745 javaslat.

14

Az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

15

Az (EU) 2016/399 rendelet alapján a harmadik országbeli állampolgárok beutazása kivételes esetekben
a beutazási feltételek nemteljesítése esetén is engedélyezhető.

16

Az (EU) 2016/399 rendelet 14. cikke.

6

A kilépés ellenőrzése a következők vizsgálatát foglalja magában:
– a külső határ átlépéséhez szükséges érvényes úti okmány rendelkezésre állása;
– annak vizsgálata, hogy az érintett személy nem lépte-e túl a tagállamok területén
való tartózkodás maximális időtartamát;
– vonatkozó adatbázisok, a belépés ellenőrzéséhez hasonlóan.
Az utazók az Egyesült Királyság kilépésétől kezdődően késedelmekre számíthatnak
a határállomásokon, így különösen a nagy forgalmat bonyolító határállomásokon
(Eurostar vasútállomások, Eurotunnel Le Shuttle Calais-ban és Folkestone-ban, a La
Manche csatorna kikötői stb.).
3.

VÁMELLENŐRZÉS
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságból az Unió vámterületére
beszállított árukat vámfelügyelet alá vonják, és azok az uniós vámjognak17
megfelelően vámellenőrzés alá vonhatók.18
Az Egyesült Királyságból az EU-ba belépő utazók által szállított poggyászokat és a
náluk lévő egyéb árukat vámellenőrzésnek vetik alá.19 Az utazók személyes
ingóságai és bizonyos egyéb cikkek vámmentességet élveznek (lásd alább a 4.1.
szakaszt).
Különösen az uniós piacra szánt vagy az EU vámterületén belüli magáncélú
felhasználásra vagy magánfogyasztásra szánt árukat kell a szabad forgalomba
bocsátásra
bejelenteni.
További
információk:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/travelling-europe-whatdohave-know_en.
Az ideiglenesen behozott árukat az ideiglenes behozatali eljárás keretében lehet
bejelenteni. E célból ATA-igazolványok használhatók. Az ATA-igazolvány olyan
nemzetközi vámokmány, amely lehetővé teszi az áruk legfeljebb egy évig terjedő
vámmentes és adómentes ideiglenes kivitelét és behozatalát. További információk
az alábbi honlapon érhetők el: https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/.

17

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex
létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

18

Az e szakaszban meghatározott szabályok a Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről az Unió
vámterületére beszállított árukra is alkalmazandók (a 952/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
utolsó franciabekezdése).

19

A 952/2013/EU rendelet 46. cikkének (1) bekezdése.
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4.

VÁMOK, HÉA ÉS JÖVEDÉKI ADÓ20
4.1.

Vám-, héa- és jövedékiadó-mentesség
Az Egyesült Királyságból az Unióba belépő, poggyászukban vagy más módon
magukkal árut szállító utazók vámmentességre jogosultak (a behozatali vám
és héa (hozzáadottérték-adó) alól, valamint adott esetben a jövedéki adó alól).
Az érintett árukról és a vámmentességről az alábbi weboldalon lehet
tájékozódni:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en.
Az utazóknak azt javasoljuk, hogy ismerkedjenek meg a vámmentesen
behozható mennyiségekre vonatkozó szabályokkal, és csak akkor menjenek át
a zöld sávon („zöld folyosó”), ha a birtokukban lévő mennyiség nem haladja
meg a megengedett maximális mennyiséget. Ellenkező esetben a piros sávot
(„piros folyosó”) kell használniuk és vám-árunyilatkozatot kell tenniük.

4.2.

Az Unióban vásárolt árukra vonatkozó héa-visszatérítés21
Az Unión kívülről érkező látogatók jogosultak arra, hogy az uniós
tartózkodásuk ideje alatt vásárolt áruk után megfizetett héát visszatérítsék
részükre, feltéve, hogy az EU-ból való kilépéskor az árukat a héavisszatérítéssel kapcsolatos dokumentumokkal együtt vám elé állítják.

20

A vámokra vonatkozóan az e szakaszban meghatározott szabályok a kilépés időpontjától kezdődően a
Man-szigetről és a Csatorna-szigetekről az Unió vámterületére irányuló áruforgalomra is
alkalmazandók (az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének utolsó franciabekezdése, HL L 269.,
2013.10.10., 1. o.).
A héára vonatkozóan az e szakaszban meghatározott szabályok a kilépés időpontjától kezdődően a
Man-szigetről az Unió héaterületére irányuló és a fordított irányú áruforgalomra is alkalmazandók (a
közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 7.
cikkének (2) bekezdése, HL L 347., 2006.12.11., 1. o.) (A Csatorna-szigetek már ma sem tartoznak az
Unió héaterületéhez, lásd a 2006/112/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének e) pontját).
A jövedéki adóra vonatkozóan az e szakaszban meghatározott szabályok a kilépés időpontjától
kezdődően a Man-szigetről az Unió jövedékiadó-területére irányuló áruforgalomra is alkalmazandók
(a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK
tanácsi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének d) pontja, HL L 9., 2009.1.14., 12. o.) (A Csatorna-szigetek
már ma sem tartoznak az Unió jövedékiadó-területéhez, lásd a 2008/118/EK irányelv 5. cikke (2)
bekezdésének d) pontját).

21

Az Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
összefüggésében az Unió igyekszik megoldásokról megállapodni az Egyesült Királysággal annak
érdekében, hogy biztosított legyen a héa-visszatérítés azon, az átmeneti időszak vége előtt
lebonyolított ügyletek kapcsán, amelyek esetében a visszatérítési kérelmet az adóalany nem tudta
benyújtani, illetve az adóalany állama nem tudta továbbítani az átmeneti időszak lejárta előtt. Lásd
mindenekelőtt a kilépésről rendelkező megállapodás tárgyalói szinten elfogadott tervezetének legújabb
szövegét,
amely
itt
található:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf, valamint az EU tárgyaló felei és az Egyesült Királyság
kormányának tárgyaló felei által kiadott, 2018. június 19-i közös nyilatkozatot
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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Útmutató az Unióba látogatók héa-visszatérítéséhez
5.

TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK
Az uniós jog tiltja, illetve korlátozza egyes áruk Unióba való bevezetését vagy
behozatalát, többek között az emberi, állati és növényi egészség, a környezet
védelme vagy a nemzeti kincsek védelme érdekében.
A kilépés időpontjától kezdődően e tilalmak és korlátozások az Egyesült
Királyságból az EU-ba vagy az EU-ból az Egyesült Királyságba érkező árukra is
vonatkoznak majd22.
Míg a legtöbb tilalom és korlátozás jogilag vagy gyakorlatilag csak a hivatásos
kereskedőkre vonatkozik23, néhány közülük az egyéni utazókra is alkalmazandó:
5.1.

Kísérő háziállatok24
Az uniós jog25 szabályokat állapít meg azon kedvtelésből tartott kutyák,
macskák és görények (a továbbiakban: háziállatok)26 nem kereskedelmi célú
mozgásáról, amelyek harmadik országokból érkező utazókat kísérnek.27 28

22

Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az Egyesült Királysággal megoldásokról állapodjék meg azon
áruk tekintetében, amelyek szállítása az átmeneti időszak vége előtt kezdődött és azt követően ér véget
(„úton lévő áruk”). Lásd mindenekelőtt a kilépésről rendelkező megállapodás tárgyalói szinten
elfogadott
tervezetének
legújabb
szövegét,
amely
itt
található:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, valamint az
EU tárgyaló felei és az Egyesült Királyság kormányának tárgyaló felei által kiadott, 2018. június 19-i
közös nyilatkozatot (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documentsarticle-50-negotiations-united-kingdom_en).

23

Például a hulladékokra vagy egyes vegyi anyagokra vonatkozó tilalmak és korlátozások kapcsán
(bővebb információkért lásd a „Közlemény az érdekelt felek részére – Az Egyesült Királyság EU-ból
való kilépése és a bizonyos árukra vonatkozó behozatali/kiviteli engedélyekkel kapcsolatos uniós
szabályok” című dokumentumot a következő honlapon: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_hu).

24

További információ itt található: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en.

25

Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott
állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról (HL L 178., 2013.6.28., 1. o.).

26

Meg kell jegyezni, hogy az EU-ba belépő, jelenleg az utazók kíséretében lévő, kedvtelésből tartott élő
madarakkal együtt vinni kell az állatorvosi bizonyítványt, amely igazolja a következő követelmények
közül legalább egy teljesülését: a madarakat a harmadik országból történő indulás előtt 30 napig
elkülönítették, vagy 10 napig elkülönítették és madárinfluenzára tesztelték, vagy a rendeltetési hely
szerinti tagállamban a behozatal után karanténba helyezték, vagy madárinfluenza ellen beoltották. (A
Bizottság 2007/25/EK határozata (2006. december 22.) a nagy patogenitású madárinfluenzával
kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott
madarak Közösségbe való behozataláról, HL L 8., 2007.1.13., 29. o.)
Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a kedvtelésből tartott élő madarakra a veszélyeztetett állatfajok
behozatalával kapcsolatos követelmények is alkalmazandók (lásd alább az 5.6. szakaszt).

27

Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az Egyesült Királysággal megoldásokról állapodjék meg azon élő
9

5.1.1.

Az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállattulajdonost kísérő háziállatoknak a 27 tagú Unióba történő, nem
kereskedelmi célú mozgása
Az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállattulajdonos számára a kilépés időpontját megelőzően kiadott „uniós
állatútlevél”29 a kilépés időpontjától kezdődően nem minősül
érvényes dokumentumnak, amennyiben a tulajdonos háziállatával
együtt utazik az Egyesült Királyságból a 27 uniós tagállam
bármelyikébe.
Az Egyesült Királyságból érkező utazókat kísérő háziállatokra a
kilépés időpontjától kezdődően vonatkozó követelmények attól
függnek majd, hogy az Egyesült Királyság ettől a naptól kezdve
szerepel-e a bizonyos állategészségügyi garanciát biztosító harmadik
országok jegyzékében. Az érintett utazóknak célszerű az Egyesült
Királyságból az EU-ba tervezett útjuk előtt kellő időben
érdeklődniük, hogy az Egyesült Királyság szerepel-e ezen harmadik
országok jegyzékében, hogy meg tudják állapítani, mely
követelmények vonatkoznak rájuk. Az Unió által elfogadott listákat
itt tettük közzé: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eulegislation/non-commercial-non-eu/listing_en.
5.1.1.1.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot az
576/2013/EU rendelet30 13. cikkének (1) bekezdése szerinti
jegyzékében szerepelteti
A kilépés időpontjától kezdődően háziállatokat a 27 tagú
Unióba szállítani csak egy megfelelően kitöltött harmadik
országbeli állatútlevéllel lehet, amely megfelel a Bizottság

állatok tekintetében, amelyek szállítása az átmeneti időszak végén folyamatban van. Lásd
mindenekelőtt a kilépésről rendelkező megállapodás tárgyalói szinten elfogadott tervezetének legújabb
szövegét,
amely
itt
található:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf, valamint az EU tárgyaló felei és az Egyesült Királyság
kormányának tárgyaló felei által kiadott, 2018. június 19-i közös nyilatkozatot
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
28

E szabályok a kilépés időpontjától kezdődően a Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről származó
háziállatok (EU-ba irányuló) nem kereskedelmi célú mozgására is alkalmazandók (a Csatornaszigeteken és a Man-szigeten a mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi
szabályokról szóló, 1973. március 12-i 706/73/EGK tanácsi rendelet, HL L 68., 1973.3.15., 1. o.).

29

Az állatútlevél mintáját az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák,
macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról,
területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló
nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június
28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 178., 2013.6.28., 109. o.) III. mellékletének
1. része határozza meg.

30

Lásd az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. részét.

10

által elfogadott mintának31. Ezen útlevélnek érvényes,
veszettség elleni védőoltás meglétét kell igazolnia.32 33
Ezen túlmenően a Finnországba, Írországba vagy Máltára
való belépés előtt a kutyákat Echinococcus multilocularis
ellen kezeltetni kell, amely kezelést az azt elvégző
állatorvosnak az állatútlevélben igazolnia kell.34
5.1.1.2.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot az
576/2013/EU rendelet35 13. cikkének (2) bekezdése szerinti
jegyzékében szerepelteti
A tulajdonost kísérő háziállatok minden egyes belépéséhez
hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi
bizonyítványra lesz szükség, amely négy hónapig érvényes
a 27 tagú Európai Unión belüli mozgás céljából.36 E
bizonyítványnak érvényes, veszettség elleni védőoltás
meglétét kell igazolnia.37 38
Ezen túlmenően a Finnországba, Írországba vagy Máltára
való belépés előtt a kutyákat Echinococcus multilocularis
ellen kezeltetni kell, amely kezelést az azt elvégző
állatorvosnak az állatútlevélben igazolnia kell39.
A 27 tagú Unióba belépő háziállatokat a kilépés
időpontjától kezdődően a szükséges megfelelőségi
vizsgálat elvégzése érdekében be kell mutatni egy kijelölt
beléptetési ponton.40 41

31

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet III. mellékletének 3. része.

32

Az 576/2013/EU rendelet III. melléklete.

33

Az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállat-tulajdonos részére a kilépés időpontja előtt
kiadott korábbi uniós állatútlevél igazoló dokumentumként szolgálhat a továbbra is érvényes oltás
igazolására.

34

A Bizottság (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 21.) az 576/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni
védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről
(HL L 130., 2018.5.28., 1. o.).

35

Lásd az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. részét.

36

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének b) megjegyzése.

37

Az 576/2013/EU rendelet III. melléklete.

38

Az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállat-tulajdonos részére a kilépés időpontja előtt
kiadott korábbi uniós állatútlevél igazoló dokumentumként szolgálhat a továbbra is érvényes oltás
igazolására.

39

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet.

40

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.
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5.1.1.3.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot egyik
jegyzékben sem szerepelteti
Az 5.1.1.2. pontban előírt feltételekkel azonos feltételeket
kell alkalmazni. Az 5.1.1.2. pontban említett
bizonyítványnak érvényes, veszettségre vonatkozóan
elvégzett ellenanyag-titrálási vizsgálat meglétét is igazolnia
kell42. A vizsgálatot a 27 tagú EU által jóváhagyott
laboratóriumban vagy valamely uniós tagállam által
elismert laboratóriumban43 kell elvégezni egy olyan
mintán, amelynek vételére legalább 30 nappal az oltás után
és legalább három hónappal az utazás előtt került sor.

5.1.2.

A 27 uniós tagállam valamelyikében lakóhellyel rendelkező háziállattulajdonost kísérő háziállatoknak valamely tagállamba történő, nem
kereskedelmi célú mozgása és az Egyesült Királyságba történő
ideiglenes szállításukat követően az Egyesült Királyságból való
visszatérése
Az Egyesült Királyságból érkező utazókat kísérő háziállatokra a
kilépés időpontjától kezdődően vonatkozó követelmények attól
függnek majd, hogy az Egyesült Királyság ettől a naptól kezdve
szerepel-e a bizonyos állategészségügyi garanciát biztosító harmadik
országok jegyzékében. Az érintett utazóknak célszerű az Egyesült
Királyságból az EU-ba tervezett útjuk előtt kellő időben
érdeklődniük, hogy az Egyesült Királyság szerepel-e ezen harmadik
országok jegyzékében, hogy meg tudják állapítani, mely
követelmények vonatkoznak rájuk. Az Unió által elfogadott listákat
itt tettük közzé: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eulegislation/non-commercial-non-eu/listing_en
5.1.2.1.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot az
576/2013/EU rendelet44 13. cikkének (1) bekezdése szerinti
jegyzékében szerepelteti
A 27 tagú Unióba háziállatokat szállítani csak egy
megfelelően kitöltött harmadik országbeli állatútlevéllel
lehet. Ezen útlevélnek érvényes, veszettség elleni védőoltás
meglétét kell igazolnia.
Ezen túlmenően a Finnországba, Írországba vagy Máltára
való belépés előtt a kutyákat Echinococcus multilocularis

41

Az 576/2013/EU rendelet 34. cikke.

42

Az 576/2013/EU rendelet IV. melléklete.

43

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

44

Lásd az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 1. részét.
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ellen kezeltetni kell, amely kezelést az azt elvégző
állatorvosnak az állatútlevélben igazolnia kell.45
5.1.2.2.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot az
576/2013/EU rendelet46 13. cikkének (2) bekezdése szerinti
jegyzékében szerepelteti
Az 5.1.2.1. pontban előírt feltételekkel azonos feltételeket
kell alkalmazni.
Ezen túlmenően a kilépés időpontjától kezdődően a 27 tagú
Unióba belépő háziállatokat a szükséges megfelelőségi
vizsgálat elvégzése érdekében be kell mutatni egy kijelölt
beléptetési ponton.47 48

5.1.2.3.

Amennyiben a Bizottság az Egyesült Királyságot egyik
jegyzékben sem szerepelteti
Az 5.1.2.1. pontban előírt feltételekkel azonos feltételeket
kell alkalmazni.
Ezenkívül a háziállatoknak az 576/2013/EU rendelet IV.
mellékletének megfelelően elvégzett, a veszettségre
vonatkozó,
érvényesellenanyag-titrálási
vizsgálati
eredménnyel
kell rendelkezniük. A vizsgálatot egy
jóváhagyott laboratóriumban49 kell elvégezni
– vagy az Egyesült Királyságba történő szállítás előtt, egy
olyan mintán, amelynek vételére legalább 30 nappal az
oltás után került sor, és ezt az állatútlevélben
dokumentálták; vagy
– az Egyesült Királyságban egy olyan mintán, amelynek
vételére legalább 30 nappal az oltás után és legalább három
hónappal a 27 tagú Unió valamely tagállamába való
visszatérés előtt került sor, és ezt az egyesült királyságbeli
hatósági állatorvos által a laboratóriumból származó
igazoló dokumentum alapján kiállított állategészségügyi
bizonyítványon dokumentálták.
A kilépés időpontjától kezdődően a 27 tagú Unióba belépő
háziállatokat a szükséges megfelelőségi vizsgálat elvégzése

45

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet.

46

Lásd az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. részét.

47

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.

48

Az 576/2013/EU rendelet 34. cikke.

49

Az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet.
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érdekében be kell mutatni egy kijelölt beléptetési ponton.50
51

5.2.

Növények és növényi termékek52
Az uniós jog53 növényegészségügyi kockázatuk miatt tiltja egyes növények,
növényi termékek és egyéb tárgyak Unióba való behozatalát. Ilyen például az
ültetésre/telepítésre szánt szőlő- vagy citrusfélék, vetőburgonya vagy
termőföld. E tilalmak vonatkoznak az utazóknál lévő növényekre, növényi
termékekre és egyéb tárgyakra is.5455
A kilépés időpontjától kezdődően e tilalmak az Egyesült Királysággal
szemben is alkalmazandók.56
Az érintett utazóknak célszerű az utazás megkezdése előtt érdeklődniük e
tilalmak pontos köréről.

5.3.

Az állati eredetű termékek személyes szállítmányai57
Az uniós jog58 tiltja bizonyos állati eredetű termékek Unióba való behozatalát,
amennyiben azok az utazók poggyászának részét képezik.59 Ez vonatkozik

50

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

51

Az 576/2013/EU rendelet 34. cikke.

52

További
információ
itt
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

53

A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és
a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK
tanácsi irányelv (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.) 4. cikke, összhangban III. mellékletének A. részével.

54

Az uniós jog bizonyos követelményeket vezet be egyes növények, növényi termékek és egyéb áruk
Unióba való behozatalára vonatkozóan is. E követelmények azonban nem alkalmazandók a kis
mennyiségekre, lásd a 2000/29/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdését.

55

Az új uniós szabályok 2019. december 14-étől alkalmazandók. E szabályok értelmében a harmadik
országokból származó növényekre és egyéb anyagokra vonatkozó valamennyi tiltó vagy behozatali
követelményt alkalmazni kell az utazóknál lévő növényekre és egyéb anyagokra is. Ugyanakkor egyes
növények és egyéb anyagok kis mennyiségei behozhatók növényegészségügyi bizonyítvány nélkül, de
kizárólag abban az esetben, ha azt a jövőben elfogadandó bizottsági végrehajtási jogi aktus
szabályozza, lásd a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, 2016. október 26-i
(EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.) 75. cikkét.

56

E szabályok a kilépés időpontjától kezdődően a Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről érkező utazók
személyes szállítmányaira is alkalmazandók (a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a
mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról szóló, 1973. március
12-i 706/73/EGK tanácsi rendelet, HL L 68., 1973.3.15., 1. o.).

57

További
információ
itt
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en.

58

A Bizottság 206/2009/EK rendelete (2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes
szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.).

59

Ebben az összefüggésben jóllehet nem feltétlenül közvetlenül vonatkozik az utazókra, mégis
emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jog tiltja a nemzetközi forgalomban üzemeltetett
14

található:

található:

például a húsra és a tejre, valamint az azokból készült termékekre, mint
például a sonkára és a sajtra is. Kivételt képeznek ez alól például a
csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból
szükséges különleges élelmiszerek vagy speciális feldolgozott állateledelek
bizonyos mennyiségei.
A kilépés időpontjától kezdődően e tilalmak az Egyesült Királyság
vonatkozásában is alkalmazandók.60
A Bizottság61 a (mellékelt) „tájékoztatóban” részletes szabályokat határozott
meg, így például az orvosi vagy táplálkozási célból alkalmazandó kivételeket.
5.4.

Készpénz62
Az uniós jog előírja, hogy az Unióba belépő vagy az Uniót elhagyó
személyek, akik 10 000 EUR vagy azt meghaladó összegű – vagy más
valutában ezzel egyenértékű – készpénzt vagy ilyen értékű bemutatóra szóló
átruházható értékpapírokat (könnyen pénzzé tehető eszközöket, például
harmadik félre kiállított csekket) tartanak maguknál, nyilatkozatot tegyenek
azon tagállam vámhatóságainak, amelyikbe belépnek vagy ahonnan elhagyják
az Uniót63.
A kilépés időpontjától kezdődően ez a kötelezettség az Egyesült Királyság
viszonylatában is érvényes.
Az 1889/2005/EK rendelet felhatalmazza a vámhatóságokat az egyének,
poggyászuk, szállítóeszközük ellenőrzésére és a náluk lévő, be nem jelentett
készpénz lefoglalására.
Az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi uniós tagállam
szankciókat alkalmaz abban az esetben, ha az 1889/2005/EK rendeletben
meghatározottak szerint nem tesznek eleget a nyilatkozattételi
kötelezettségnek.

szállítóeszközről származó élelmiszer-hulladék Unióba való behozatalát (a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi
szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009.
október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre vonatkozó
rendelet) 8. cikkének f) pontja és 41. cikke (2) bekezdésének c) pontja, HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).
Az említett élelmiszer-hulladékot az 1069/2009/EK rendelet 12. cikkével összhangban ártalmatlanítani
kell (pl. közvetlen hulladékégetés útján), vagy a szállítóeszköz fedélzetén kell hagyni és vissza kell
juttatni a harmadik országba.
60

E szabályok a kilépés időpontjától kezdődően a Csatorna-szigetekről és a Man-szigetről érkező utazók
személyes szállítmányaira is alkalmazandók (a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten a
mezőgazdasági termékek kereskedelmére alkalmazandó közösségi szabályokról szóló, 1973. március
12-i 706/73/EGK tanácsi rendelet, HL L 68., 1973.3.15., 1. o.).

61

A 206/2009/EK bizottsági rendelet IV. melléklete.

62

További információ itt található: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en.

63

A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló,
2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 309., 2005.11.25.,
9. o.) 3. cikkének (1) bekezdése.
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5.5.

Kulturális javak64
Az uniós jog65 egyes kulturális javak (például az 50 évesnél régebbi bútorok
vagy az 50 000 EUR-t meghaladó értékű, 100 évesnél régebbi könyvek, az
15 000 EUR-t meghaladó értékű, 200 évesnél régebbi nyomtatott térképek66)
kivitelét kiviteli engedélyhez köti. E követelmény az egyéni utazókra is
alkalmazandó.
A kilépés időpontjától kezdődően ez a kötelezettség az Egyesült Királyság
viszonylatában is érvényes.
Az érintett utazóknak célszerű utánajárniuk, hogy a poggyászukban szállított
áruk kiviteli engedélykötelesek-e.

5.6.

A veszélyeztetett fajokhoz tartozó példányok67
Az uniós jog68 általános szabályként előírja, hogy harmadik országból az
Unióba utazó személyek a veszélyeztetett fajok (állatok vagy növények)
példányait69 kizárólag a rendeltetési hely szerinti tagállam CITEShatóságának előzetes engedélyével hozhatják be az Unióba. Az Unióból
harmadik országba utazó személyek az ilyen példányokat csak a példányok
helye szerinti tagállam CITES-hatóságának előzetes engedélyével vihetik ki
(újra). Az e célból előírt dokumentumok a szóban forgó példányok státuszától
(pl. védelmük szintjétől, amely a 338/97/EK rendelet különböző mellékletei
szerint változik) valamint a mozgás jellegétől és irányától (behozatal, kivitel,
illetve újrakivitel) függenek.
Az uniós jog azonban az alábbi kivételeket teszi lehetővé az engedélyezési
követelmény alól:


„Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok”: A „személyi és
háztartáshoz tartozó ingóságok” behozatalát, illetve (újra)kivitelét nem
kell előzetesen engedélyeztetni.70 71 Ahhoz azonban, hogy az állatok,

64

További
információ
itt
controls/cultural-goods_en.

65

A kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1)
bekezdése (HL L 39., 2009.2.10., 1. o.).

66

Lásd a 116/2009/EK rendelet I. mellékletét.

67

További információ itt található: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

68

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

69

A veszélyeztetett fajok felsorolása a 338/97/EK rendelet mellékleteiben található.

70

A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése.

71

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről
szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.) 57., 58. és 58a. cikke.

található:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-
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illetve növények elpusztult példányai, illetve részei vagy származékai
„személyi és háztartáshoz tartozó ingóságoknak” minősüljenek,
teljesülniük kell bizonyos, a határokon átnyúló mozgás módjával és
körülményeivel kapcsolatos feltételeknek. Az élő állatok vagy
növények nem minősülnek ilyennek. A vadásztrófeák általánosságban
ezen kevésbé szigorú rendelkezések hatálya alá tartoznak, de egyes
szigorúan védett fajok vadásztrófeáira egyedi szabályok
alkalmazandók.72


Háziállatok: Az Unióba és az Unióból háziállataikkal utazók
személyitulajdon-bizonyítványt igényelhetnek, amennyiben az állatok
a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt fajokhoz tartoznak (mint
a legtöbb papagáj73 és egyes teknős- és korallfélék). 74 Az ilyen
bizonyítvány jogszerűen megszerzett, személyes, nem kereskedelmi
célból tartott élő állatra vonatkozóan igényelhető, amennyiben az
utazó személy szeretné elkerülni, hogy minden alkalommal, amikor
nemzetközi határon halad át, előzetes engedély iránti kérelmet kelljen
benyújtania. Az Unióba és az Unióból való utazás esetén a
bizonyítványt az állat származási helye szerinti tagállam CITEShatósága állítja ki, vagy amennyiben az állat harmadik országból
származik, azon tagállam CITES-hatósága, amelybe először behozták.

A kilépés időpontjától kezdődően az említett példányok Egyesült Királyság és
az EU közötti mozgása engedélyköteles lesz.
Az Egyesült Királyság CITES-hatósága által kiállított személyitulajdonbizonyítvány a kilépés időpontjától kezdődően már nem használható az
Unióba vagy az Unióból élő állattal való utazásra. Ehelyett a kilépés
időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság által a CITES egyezmény75
részes feleként kibocsátott bizonyítványokat fogják elfogadni.
Az érintett utazóknak célszerű a szükséges előzetes engedélyek vagy
bizonyítványok igénylése és megszerzése érdekében felvenniük a kapcsolatot
a rendeltetési hely szerinti tagállam CITES-hatóságaival76 (behozatal esetén)
vagy a példány fellelhetőségi helyének CITES-hatóságaival ((újra)kivitel
esetén).

72

A „személyes és háztartási ingóságokra” alkalmazandó rendelkezések áttekintése a Reference Guide –
European Wildlife Trade Regulations (Útmutató az európai vadon élő növényekkel és állatokkal
kapcsolatos
kereskedelmi
rendeletekhez)
78–79.
oldalán
található:
http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm.

73

Ez a kivétel az állategészségügyi követelmények alól nem mentesít (lásd fent az 5.1. szakaszt).

74

A 865/2006/EK rendelet VIII. fejezete.

75

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf

76

Az uniós tagállamok CITES-hatóságainak listáját az Európai Bizottság tartja fenn és változás esetén
frissíti.
A
lista
a
következő
honlapon
tekinthető
meg:
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/list_authorities.pdf.
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5.7.

Idegenhonos invazív fajok77
Az uniós jog78 értelmében az Unióba utazó személyek az Unió számára
veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok79 példányait csak a rendeltetési
hely szerinti és adott esetben a tranzittagállam illetékes hatóságainak előzetes
engedélyével hozhatják be. A tilalom az ilyen fajokhoz tartozó élő
példányokra és azok részeire, ivarsejtjeire, magjaira, petéire vagy
szaporítóképleteire, illetve túlélésre és későbbi szaporodásra képes
keresztezett vagy nemesített fajtáira vonatkozik.
Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke az EU
egész területén érvényes, kivéve a legkülső régiókat, amelyeknek a saját
körülményeikhez igazított jegyzékeket kell összeállítaniuk. Az Unió számára
veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok uniós jegyzékén túlmenően
azonban az egyes tagállamok saját nemzeti jegyzéket is létrehozhatnak az
egyedi nemzeti szabályok hatálya alá tartozó idegenhonos invazív fajokról.
A kilépés időpontjától kezdődően a fent megjelölt szabályok alkalmazandók
az említett példányoknak (mintáknak) az Egyesült Királyságból az Unióba
történő szállítására is.
Az érintett utazóknak célszerű e nemzeti jegyzékekről a rendeltetési hely
szerinti vagy a tranzittagállam illetékes hatóságaitól tanácsot kérniük.

5.8.

Tűzfegyverek80
Az uniós jog81 egyedi szabályozást ír elő a tűzfegyverek tagállamok közötti
mozgására vonatkozóan, ideértve az utazóknál lévő tűzfegyverekét is. E
szabályok többek között előírják az „európai tűzfegyvertartási igazolvány”
kiállítását is. Az igazolványt valamely tagállam illetékes hatóságainak
kérésére állítják ki a tűzfegyvert jogszerűen megszerző vagy tartó személy
számára.82

77

További információ itt található: http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

78

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 1143/2014 rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL
L 317., 2014.11.4., 35. o.).

79

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló, 2016. július 13-i (EU) 2016/1141 bizottsági
végrehajtási rendelet (HL L 189., 2016.7.14., 4. o.) mellékletében felsorolt, az Unió számára veszélyt
jelentő
idegenhonos
inváziós
fajok.
Lásd
még:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm.

80

További információ itt található: http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearmsdirectives_hu és https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/trafficking-in-firearms_hu.

81

A Tanács 91/477/EGK irányelve (1991. június 18.) a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről (HL L 256., 1991.9.13., 51. o.).

82

Az európai tűzfegyvertartási igazolvány érvényességi ideje legfeljebb 5 év, amely meghosszabbítható.
Az okmány nem átruházható és abban fel kell jegyezni a tulajdonosa által tartott és használt tűzfegyver
adatait.
18

Amennyiben egy személy (tűzfegyverével) valamely uniós tagállamból egy
másik uniós tagállamba vagy egy uniós tagállamon keresztül kíván utazni,
úgy az érintett tagállamok mindegyikétől előzetes engedélyt kell kérnie és azt
rögzíteni kell az európai tűzfegyvertartási igazolványban, amelyet az utazás
során magánál kell tartania. Az előzetes engedélyezés alól azonban vannak
kivételek, például a vadászok és a történelmi eseményeket eljátszó csoportok
esetében, akik meghatározott kategóriájú tűzfegyverekkel utazhatnak,
amennyiben
rendelkeznek
a
tűzfegyvereiket
felsoroló
európai
tűzfegyvertartási igazolvánnyal, és igazolni tudják utazásuk okát (például a
rendeltetési hely szerinti tagállamban megrendezett eseményre szóló
meghívással).
A kilépés időpontjától kezdődően ezek a szabályok már nem vonatkoznak az
Egyesült Királyságból az Unióba szállított tűzfegyverekre és fordítva.
Helyettük a tűzfegyvereknek az Unióba való behozatalára vagy az Unióból
való kivitelére vonatkozó szabályok alkalmazandók.83 E szabályok a
következőket84 írják elő:


Amennyiben az Egyesült Királyságból ideiglenesen szállítanak
tűzfegyvereket az Unióba, úgy a tűzfegyverek bejelentésére és
engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazandók.85



Egyes tűzfegyvereknek a vadászok vagy sportlövők által saját személyes
poggyászuk részeként az Unióból az Egyesült Királyságba irányuló
ideiglenes kivitele tekintetében (vagy vadászati vagy sportlövő
tevékenység céljából történő ideiglenes behozatalt követő újrakivitele
esetében) nincs szükség kiviteli engedélyre, feltéve, hogy megindokolják
az illetékes hatóságoknak az utazás célját.86 Ha a vadászok és a sportlövők
a tartózkodási helyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamon keresztül
hagyják el az Uniót és utaznak az Egyesült Királyságba, úgy az európai
tűzfegyvertartási igazolványt be kell mutatniuk az illetékes hatóságoknak.
Repülőgéppel történő utazás esetén az európai tűzfegyvertartási
igazolványt akkor kell bemutatni az illetékes hatóságoknak, amikor az
érintett fegyvereket az Unió vámterületének elhagyása céljából a
légitársaság számára átadják. Ha a vadászok és sportlövők a lakóhelyük
szerinti tagállamon keresztül hagyják el az Uniót és utaznak az Egyesült
Királyságba, az európai tűzfegyvertartási engedély helyett választásuk

83

Az irányadó uniós vámszabályokat illetően lásd e közlemény 3. és 4. szakaszát.

84

Emlékeztetni kell arra, hogy az Egyesült Királyság a kilépés időpontjától kezdődően a nemzeti
szabályokat fogja alkalmazni az Egyesült Királyságba irányuló behozatalra és az onnan történő
kivitelre.

85

E közlemény nem foglalkozik az EU-ba behozott tűzfegyverek forgalomba hozatalára vonatkozó
szabályokkal, vö. a 91/477/EGK irányelv 4. cikkével.

86

Az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a
tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló
jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint
a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és
tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.) 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja.
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szerint az említett tagállam illetékes hatóságai által e célból érvényesnek
tekintett más dokumentumot is bemutathatnak.87
Az érintett utazóknak célszerű érdeklődniük az Egyesült Királyság vagy az
érintett uniós tagállam felelős hatóságainál, hogy melyek a tűzfegyverek
behozatalára, kivitelére vagy tranzitforgalmára vonatkozó pontos feltételek.
6.

A GÉPJÁRMŰVEK HASZNÁLATA
6.1.

Jogosítvány88
Az uniós jog szerint89 az uniós tagállamok az általuk kiállított vezetői
engedélyeket kölcsönösen elismerik.90 A kilépés időpontjától kezdődően ez a
kölcsönös elismerés az uniós jog alapján már nem lesz kötelező. Ehelyett egy
nemzetközi egyezmény, a közúti közlekedésről szóló bécsi egyezmény91
alkalmazandó. Az Egyesült Királyság és – négy tagállam (Írország, Ciprus,
Málta és Spanyolország) kivételével – valamennyi tagállam részes fele ezen
egyezménynek, amely előírja a szerződő államok által kiállított nemzeti
vezetői engedélyek és nemzetközi vezetői engedélyek elismerését.
A közúti közlekedésről szóló bécsi egyezményből kimaradó négy tagállam
(Írország, Ciprus, Málta és Spanyolország) ugyanakkor részes fele egy olyan
korábbi nemzetközi egyezménynek, amelynek az Egyesült Királyság is részes
fele92. Ezen egyezmény szintén előírja a vezetői engedélyek elismerését, de a
részes felek előírhatják a vezetői engedélyek birtokosainak, hogy
rendelkezzenek nemzetközi vezetői engedéllyel is.
Az Európai Unióban egyesült királyságbeli jogosítvánnyal vezetni
szándékozóknak célszerű felvenniük a kapcsolatot az illetékes tagállami
hatóságokkal a vezetői engedélyek elismerésére vonatkozó szabályokkal
kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban uniós jogosítvánnyal vezetni
szándékozóknak célszerű felvenniük a kapcsolatot az Egyesült Királyság

87

Az 258/2012/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

88

További információ itt található: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/eudriving_licence_en.

89

A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.) 2. cikke.

90

A valamely uniós tagállam által kiállított érvényes vezetői engedély jogosultja az engedélyt egy másik
tagállam által kiállított egyenértékű vezetői engedélyre is cserélheti, ha e másik tagállamba helyezi át
szokásos tartózkodási helyét (a 2006/126/EK irányelv 11. és 12. cikke). A kilépés időpontjától
kezdődően az Egyesült Királyság által kiállított vezetői engedély az uniós jog alapján már nem
váltható ki a 27tagú Unió valamely tagállama által kiadott vezetői engedéllyel. A kilépés időpontja
előtt valamely uniós tagállam által – az Egyesült Királyság által kiállított jogosítvány helyett – kiadott
vezetői engedély érvényes marad.

91

Az 1968. november 8-i Közúti Közlekedési Egyezmény (Bécs) 41. cikkének (2) bekezdése.

92

Közúti Közlekedési Egyezmény, Genf, 1949. szeptember 19.
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illetékes hatóságaival a vezetői
szabályokkal kapcsolatban.
6.2.

engedélyek

elismerésére

vonatkozó

Felelősségbiztosítás93
Az uniós jog94 tiltja a nem biztosított járművek uniós tagállamok területén
történő használatát, és előírja, hogy a járművek használatából eredő gépjárműfelelősségbiztosítás az EU egész területére kiterjedjen.95 A harmadik ország
területén szokásosan üzemben tartott gépjárművet érvényes zöldkártyával
vagy a határbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó igazolással kell
ellátni.96 Az említett követelménynek való megfelelés ellenőrizhető az Unióba
való belépéskor.
A kilépés időpontjától kezdődően az EU-ban használt, de az Egyesült
Királyságban nyilvántartásba vett gépjárművek esetében csak a nemzetközi
zöldkártyarendszer97 alkalmazandó. A zöldkártyarendszer lehetővé teszi egy
másik tagállamban biztosított gépjármű használatát, feltéve, hogy mindkét
állam tagja a zöldkártyarendszernek. A zöldkártyarendszerben a 27 tagú EU
valamennyi tagállama és az Egyesült Királyság is részt vesz.
Ezzel kapcsolatban viszont meg kell jegyezni a következőket:


A zöldkártyarendszer nem kötelezi tagországainak gépjárműbiztosítóit arra, hogy a gépjármű-felelősségbiztosítás a rendszer
tagországainak területére kiterjedjen (a fedezetért további díj
számítható fel).
Azt tanácsoljuk, hogy az Egyesült Királyságból az ott nyilvántartásba
vett gépjárművel az Unióba utazók az utazás megkezdése előtt
gondoskodjanak arról, hogy gépjármű-felelősségbiztosításuk az
Unióra is kiterjed. Ugyanez vonatkozik azon utazókra, akik az
Unióból az Egyesült Királyságba az Unióban nyilvántartásba vett
gépjárművel utaznak.



Egy harmadik országban szokásosan üzemben tartott gépjárműnek
érvényes zöldkártyával kell rendelkeznie az EU-ba történő belépéskor,
kivéve, ha a harmadik ország egy bizottsági határozat révén mentesül
e követelmény alól.98

93

További információ itt található: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

94

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember
16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 263., 2009.10.7., 11. o.) 7. cikke.

95

A 2009/103/EK irányelv 14. cikke.

96

A 2009/103/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése.

97

http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=57.

98

A 2009/103/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése. Az EGT-n kívüli államok közül a Bizottság
Andorra, Szerbia és Svájc esetében hozott ilyen határozatot.
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Azt tanácsoljuk, hogy az Egyesült Királyságból az ott nyilvántartásba
vett gépjárművel az Unióba utazók az utazás megkezdése előtt
gépjárművükhöz váltsák ki a zöldkártyát és helyezzék el a járműben,
kivéve, ha megbizonyosodtak arról, hogy a fent említett bizottsági
határozat (az Egyesült Királyság mint harmadik ország
vonatkozásában) megszületett. Az Unióból az Egyesült Királyságba az
Unióban nyilvántartásba vett gépjárművel utazóknak célszerű
zöldkártyájukat a gépjárművükbe helyezniük, vagy érdeklődniük e
kérdéssel kapcsolatban az Egyesült Királyság hatóságainál.
7.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK; RENDKÍVÜLI HELYZETEK
7.1.

Az egészségügyi ellátáshoz való jogosultság a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról szóló uniós jog szerint99
Az uniós jog100 az ideiglenes külföldi tartózkodás során az európai
egészségbiztosítási kártya (EHIC) révén, a tervezett kezelések esetében pedig
az érintett illetékes intézmény (pl. azon intézmény, amely által az érintett
személy biztosított) által kiállított előzetes engedély alapján teszi lehetővé az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.
Az ilyen egészségügyi ellátás költségeit az érintett tagállamok vonatkozó
intézményei egymás között térítik meg.
E szabályok a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királysággal
szemben már nem alkalmazandók.101 Ez a következőket jelenti:


A kilépés időpontjától kezdődően a 27 uniós tagállam állampolgárai és
családtagjaik az európai egészségbiztosítási kártya alapján már nem
kaphatnak váratlan kezelést igénylő egészségügyi ellátást az Egyesült
Királyságban. A kilépés időpontjától kezdődően az egyesült
királyságbeli állampolgárok az európai egészségbiztosítási kártya
alapján már nem kaphatnak egészségügyi ellátást a 27 tagú Unióban.
A valamely uniós tagállamban biztosított és az Egyesült Királyságba
utazni kívánó személyeknek célszerű felkeresniük azt az intézményt,
amelynél biztosításukat megkötötték, hogy megtudják, a harmadik
országban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit visszatérítik-e.
Ugyanez vonatkozik azokra az Egyesült Királyságban biztosított
személyekre, akik a 27 tagú EU valamely tagállamába kívánnak
utazni.

99

További információ itt található: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

100

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).

101

Az EU és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló tárgyalások
keretében az EU törekszik arra, hogy az átmeneti időszak vége előtt történt eseményeket érintő
visszatérítés, beszedés és beszámítás biztosítása érdekében megoldásokról állapodjék meg az Egyesült
Királysággal. A folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatban további információ itt található:
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_hu.
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Amennyiben a visszatérítés nem biztosított, úgy az érintett
személyeknek
mérlegelniük
kell
a
magán-utasbiztosítás
igénybevételét.


7.2.

A kilépés időpontjától kezdődően a 27 tagú Unió tagállamai az uniós
jog alapján már nem állíthatnak ki az Egyesült Királyságban tervezett
kezelésekre vonatkozó előzetes engedélyeket. Az Egyesült Királyság
az uniós jog alapján már nem állíthat ki uniós tagállamban tervezett
kezelésekre vonatkozó előzetes engedélyeket.

A határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló uniós jog szerint a
határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó visszatérítési
jogosultság102
Az uniós jog103 a szociális biztonsági rendszereknek az e közlemény 7.1.
szakaszában említett koordinációján túl rendelkezik arról a lehetőségről is,
hogy a biztosítás helye szerinti uniós tagállam bizonyos körülmények között
visszatérítse a másik tagállamban nyújtott, határon átnyúló egészségügyi
ellátás költségeit. A kilépés időpontjától kezdődően a 27 tagú Unió
tagállamaiban biztosított betegek az Egyesült Királyságban nyújtott határokon
átnyúló egészségügyi ellátás tekintetében már nem élvezhetik az említett
jogszabályban meghatározott visszatérítés előnyeit. Az Egyesült Királyságban
biztosított betegek a továbbiakban már nem élvezhetik a visszatérítésre
vonatkozó uniós szabályok előnyeit. A biztosítás helye szerinti uniós
tagállamok és az Egyesült Királyság a nemzeti jog alapján döntenek majd az
ilyen egészségügyi ellátással kapcsolatos költségek visszatérítéséről
(ugyanúgy, mint a más harmadik országokban nyújtott egészségügyi ellátás
esetében).
Ha a betegek a kilépés időpontját követően visszatérítést kívánnak igényelni
az Egyesült Királyságban nyújtott kezelés kapcsán a biztosítás helye szerinti
uniós tagállamtól, úgy az uniós jognak104 megfelelően létesített nemzeti
kapcsolattartó pontjukhoz kell fordulniuk. Ugyanez vonatkozik azokra a
betegekre, akik a kilépés időpontja után szándékoznak visszatérítést igényelni
az Egyesült Királyságtól.105

102

További információ itt található: https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en.

103

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

104

A 2011/24/EU irányelv 6. cikke.

105

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az az uniós jog, amely arra kötelezi az uniós tagállamokat, hogy a
betegeknek a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló tájékoztatása érdekében nemzeti
kapcsolattartó pontokat tartsanak fenn, a kilépés időpontjától kezdődően már nem alkalmazandó az
Egyesült Királyságra.
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7.3.

A más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerése106
Az uniós jog107 értelmében a tagállamok kötelesek elismerni a más
tagállamban kiállított, gyógyszerekre vagy orvostechnikai eszközökre
vonatkozó orvosi rendelvényeket. A kilépés időpontjától kezdődően az
Egyesült Királyságban kiállított orvosi rendelvényeket az uniós jog alapján
már nem ismerhetik el a 27 tagú Unió tagállamai.

7.4.

Az európai segélyhívószám – 112108
Az uniós jog109 értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a
vezetékes és mobiltelefonokról - ideértve a nyilvános telefont is - érkező
hívásokat lehetővé tevő elektronikus hírközlési szolgáltatások valamennyi
végfelhasználója ingyenesen hívhassa a 112-t, az „európai segélyhívószámot”.
Ezenkívül a fogyatékossággal élő felhasználók számára is olyan hozzáférést
kell biztosítani a segélyhívó szolgáltatásokhoz, amely egyenértékű a többi
felhasználó hozzáférésével.
E kötelezettségek a kilépés időpontjától kezdődően már nem alkalmazandók
az Egyesült Királyságra.

7.5.

A fogyatékossággal élő személyek parkolási igazolványa110
Az uniós jog111 ajánlása értelmében az uniós tagállamok kölcsönösen
elismerik a fogyatékossággal élő személyek parkolási igazolványát, amelyet
az egységes formátumú uniós parkolási igazolványminta112 alapján vezettek
be.

106

További
információ
itt
található:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/impl_directive_presciptions_2012
_en.pdf.

107

A 2011/24/EU irányelv 11. cikkének (1) bekezdése, a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények
elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló, 2012. december 20-i 2012/52/EU
bizottsági végrehajtási irányelv (HL L 356., 2012.12.22., 68. o.).

108

További információ itt található: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112.

109

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24.,
51. o.) 26. cikke.

110

További
információ
itt
található:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transportdisability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm.

111

A Tanács 98/376/EK ajánlása (1998. június 4.) a fogyatékossággal élő személyek parkolási
igazolványáról (HL L 167., 1998.6.12., 25. o.).

112

Lásd a 98/376/EK ajánlás mellékletét. Az uniós mintának megfelelő parkolási igazolványok kiállítása
és kezelése, valamint az alkalmazandó feltételek továbbra is a nemzeti és helyi hatóságok
hatáskörében maradnak.
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A jelenlegi gyakorlat szerint az Egyesült Királyság hatóságai113 általában
elismerik a más uniós tagállamok által az uniós mintának megfelelően
kiállított parkolási igazolványokat, ami lehetővé teszi azok birtokosai
számára, hogy az Egyesült Királyságban a fogyatékossággal élő személyek
számára fenntartott parkolóhelyeken parkoljanak. Ugyanez érvényes a 27
uniós tagállamban az egyesült királyságbeli nemzeti parkolási igazolvány (az
ún. kékkártya) elismerésére.114
Nem egyértelmű, hogy az uniós és az egyesült királyságbeli hatóságok
továbbra is kölcsönösen el fogják-e ismerni a fogyatékossággal élő személyek
parkolási igazolványát. Ez az említett hatóságok mérlegelési jogkörébe fog
tartozni.
A fogyatékossággal élő személyeknek ezért a parkolási igazolvány használata
előtt célszerű kapcsolatba lépniük az érintett hatóságokkal.
7.6.

Konzuli védelem115
Az uniós jog116 értelmében az uniós polgárok bármely uniós tagállam
diplomáciai vagy konzuli hatóságaitól kérhetnek konzuli védelmet, ha az
Unió területén kívül kerülnek e védelmet indokoló helyzetbe, és saját
tagállamuk az adott helyen nem rendelkezik olyan nagykövetséggel vagy
konzulátussal, amely tényleges védelmet tudna nyújtani számukra
(„képviselettel nem rendelkező” személyek). A képviselettel nem rendelkező
uniós polgárok ugyanolyan feltételek mellett jogosultak konzuli védelemre,
mint az általuk megkeresett uniós tagállam állampolgárai.
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyság állampolgárai már
nem élvezhetik az e jogból fakadó előnyöket, és a 27 tagú Unió polgárai sem
kérhetnek az uniós jog alapján konzuli védelmet az Egyesült Királyság
nagykövetségeitől és konzulátusaitól.

7.7.

Kártérítési mechanizmus egy másik tagállamban gépjárműbalesetben
megsérült személyek („látogató károsultak”) számára117
Az uniós jog alapján kártérítésben kell részesíteni azokat a személyeket, akik
egy másik tagállamban, az ott üzemben tartott gépjármű által okozott

113

E nemzeti feltételek érvényesítését általában a rendőrség és a helyi hatóságok biztosítják.

114

Az Egyesült Királyság a nemzeti mintát választotta, amely az uniós minta néhány kulcsfontosságú
jellemzőjét is magában foglalja.

115

További információ itt található: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eucitizenship/consular-protection_en.

116

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 23. cikke,
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 46. cikke. A konzuli védelemhez való jogot
részletesebben a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét
elősegítő koordinációs és együttműködési intézkedésekről szóló, 2015. április 20-i (EU) 2015/637
tanácsi irányelv szabályozza (HL L 106., 2015.4.24., 1. o.).

117

További információ itt található: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/insurance-and-pensions/motor-insurance_en.

25

balesetben sérülnek meg („látogató károsultak”)118. E mechanizmus keretében
a károsultnak a lakóhelye szerinti tagállam „kártérítési szervezete” ad
kártérítést, amennyiben a biztosító a megadott határidőig nem válaszol a
károsult igénybejelentésére.119
A kilépés időpontjától kezdődően e mechanizmus már nem alkalmazandó az
Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező és a 27 tagú Unió valamely
tagállamába való látogatása során közlekedési balesetben megsérült
személyekre és viszont.
8.

BIZTOSÍTÁS, UTASJOGOK
8.1.

Fizetésképtelenségre vonatkozó utasbiztosítás
Az uniós jog120 kötelezettségeket ír elő azon kereskedők számára, akik utazási
csomagokat és utazási szolgáltatásegyütteseket szerveznek többek között az
utazók fizetésképtelenséggel szembeni védelme érdekében.
E kötelezettségek a harmadik országokban121 letelepedett utazásszervezőkre
és -közvetítőkre is érvényesek, ha ilyen szolgáltatásokat értékesítenek vagy
kínálnak az EU valamely tagállamában, illetve tevékenységeiket valamely
uniós tagállamba irányítják (többek között a letelepedésük helye szerinti
tagállam nyelvétől vagy pénznemétől eltérő nyelven vagy pénznemben).
Ezenkívül ha az utazók harmadik országban letelepedett utazásszervezőtől az
Unióban letelepedett utazásközvetítőn keresztül vásárolnak csomagokat, az
utazásszervezőnek az utazási csomag teljesítésével, valamint a befizetett
összegek visszafizetésére és az utazók hazaszállítására szolgáló biztosítékkal
kapcsolatos kötelezettségei az utazásközvetítőt terhelik, kivéve, ha utóbbi
bizonyítja, hogy az utazásszervező teljesíti ezeket a kötelezettségeket.122
Ezért a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban letelepedett
utazásszervezőket az uniós jog már nem kötelezi arra, hogy védjék az
utazókat az utazásszervező fizetésképtelenségével szemben akkor, ha az
utazásszervező nem irányítja az Unió felé az értékesítési tevékenységeket és
az utazási csomagokat nem uniós utazásközvetítőn keresztül vásárolják.

118

A gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember
16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 263., 2009.10.7., 11. o.) 7. fejezete.

119

Ezt követően az említett kártérítési szervezet megtérítést követelhet a kötvényt kiállító biztosító
telephelye szerinti tagállamának kártérítési szervezetétől (a 2009/103/EK irányelv 24. cikkének (2)
bekezdése).

120

Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló, 2015. november 25-i (EU)
2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 326., 2015.12.11., 1. o.) 17. cikke.

121

Lásd az (EU) 2015/2302 irányelv 17. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, az 593/2008/EK
és az 1215/2012/EU rendeletet, az (EU) 2015/2302 irányelv (50) preambulumbekezdésével együtt.

122

Lásd az (EU) 2015/2302 irányelv 20. cikkét.
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Ilyen esetekben az utazóknak célszerű mérlegelniük, hogy szükségük van-e
biztosításra az utazásszervező esetleges fizetésképtelenségével szemben.
8.2.

Uniós utasjogok123
Az uniós jog különböző jogokat biztosít az utasok számára, ideértve nemcsak
a légi, hanem a hajó-, az autóbusz-, távolsági autóbusz- és a vasúti
személyszállításra vonatkozó utasjogokat is. E jogok a tájékoztatáshoz, a
jegyár
visszatérítéséhez,
az
átfoglaláshoz,
a
kártérítéshez,
a
segítségnyújtáshoz, az ellátáshoz, a jogorvoslathoz kapcsolódnak, valamint a
fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára
biztosított különleges jogokat foglalják magukban.
A kilépés időpontjától kezdődően az uniós utasjogok nem, vagy csak
korlátozottan vonatkoznak majd az EU és az Egyesült Királyság közötti
utazásokra.
8.2.1.

A légi utasok jogai
A kilépés időpontjától kezdődően az uniós légiutasjogok124 már nem
vonatkoznak az egyesült királyságbeli repülőtérről nem uniós légi
fuvarozóval valamely unióbeli repülőtérre közlekedő járatra. Az
uniós jog által a légi utasoknak biztosított jogok azonban a
továbbiakban is alkalmazandók a következőkre:
i. az Egyesült Királyságból uniós repülőtérre közlekedő, közösségi
fuvarozó által üzemeltetett járatok; valamint
ii. az uniós tagállamból egyesült királyságbeli repülőtérre közlekedő,
bármely fuvarozó által üzemeltetett járatok.
Az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a választott
fuvarozótól függően bizonyos uniós utasjogok már nem vonatkoznak
az EU-ba érkező járatokra.
A légi járműveken utazó fogyatékossággal élő, illetve csökkent
mozgásképességű személyek125 különleges jogait biztosító uniós jog
a kilépés időpontjától kezdődően már nem alkalmazandó azon légi
járatokra, amelyek
i. az Egyesült Királyságból indulnak,
ii. egyesült királyságbeli átszállást foglalnak magukban, illetve

123

További
információ
rights/index_en.htm.

124

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás
és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös
szabályainak megállapításáról (HL L 46., 2004.2.17., 1. o.).

125

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó
fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o).

itt

található:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-
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iii. az Egyesült Királyság valamely repülőterére érkeznek.
Ugyanakkor bizonyos jogok, mint például a légi fuvarozók által
biztosítandó segítségnyújtásra vonatkozó jog, továbbra is
alkalmazandók maradnak az egyesült királyságbeli repülőtérről uniós
repülőtérre utazó légi utasokra, ha a járat üzemeltetője közösségi légi
fuvarozó.
8.2.2.

A hajóutasok jogai
Az uniós hajóutasok jogai126 továbbra is alkalmazandók,
i. ha a beszállás szerinti kikötő a 27 tagú Unió valamely tagállamban
található; vagy
ii. ha a beszállás szerinti kikötő az Egyesült Királyságban található,
amennyiben a kiszállás szerinti kikötő a 27 tagú Unió valamely
tagállamában található, és az utazási szolgáltatást valamely tagállam
területén letelepedett – vagy valamely tagállam területét érintő
személyszállítási szolgáltatást nyújtó – szállító („uniós szállító”)
nyújtja.
Az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a választott
szállítótól függően az uniós utasjogok már nem vonatkoznak az EUba érkező hajóutakra.
Az üdülőhajók utasait illetően a jelenlegi uniós utasjogok továbbra is
alkalmazandók, ha a beszállás szerinti kikötő uniós tagállamban
található.

8.2.3.

Az autóbusszal közlekedő utasok jogai
Az autóbusszal és távolsági autóbusszal közlekedő uniós
utasjogokat127 továbbra is alkalmazni kell a menetrend szerinti
járatokkal utazó utasokra128, amennyiben az utas felszállási helye
vagy a célállomás valamely tagállam területén található, és
amennyiben a járat menetrend szerint legalább 250 km-es távolságot
tesz meg. Azon utasok esetében, akik a menetrend szerint 250 km-nél
kevesebb távolságot megtevő járattal utaznak, a szabályok egy
szűkebb köre alkalmazandó. Néhány tagállam mentesítette azon
szolgáltatásokat az utasjogokról szóló rendelet alkalmazása alól,
amelyek esetében a menetrendszerinti járat jelentős része (ideértve

126

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi
közlekedést igénybe vevő utasok jogairól (HL L 334., 2010.12.17., 1. o).

127

Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal
közlekedő utasok jogairól (HL L 55., 2011.2.28., 1. o).

128

Az alkalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogok még korlátozottabbak.
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legalább egy menetrendszerű megállást) az Unión kívül valósul
meg.129
Az uniós jog szerint az autóbusszal és távolsági autóbusszal
közlekedő utasoknak biztosított jogok – amennyiben nem vonatkozik
rájuk mentesség –a továbbiakban is alkalmazandók a következőkre:
i. az Egyesült Királyságból uniós célállomásra közlekedő utasok;
valamint
ii. az uniós tagállamból egyesült királyságbeli célállomásra
közlekedő utasok.
8.2.4.

A vasúton utazók jogai
Az uniós vasútiutas-jogok130 azokra a vasúti utazásokra és
(személyszállítási) szolgáltatásokra alkalmazandók,
i. amelyekre az Unió területén kerül sor; valamint
ii. amelyeket uniós szabályoknak megfelelően engedélyezett
vasúttársaság végez.

Ennélfogva a kilépés időpontjától kezdődően az uniós vasúti utasok jogai
többé nem vonatkoznak az Egyesült Királyság és valamely uniós tagállam
között megvalósuló vasúti utazások egyesült királyságbeli szakaszaira.
9.

TOVÁBBI KÉRDÉSEK
9.1.

Kártyás fizetés131
A kereskedők megválaszthatják, hogy fizetőeszközként elfogadnak-e betéti
vagy hitelkártyákat, az ilyen ügyletekkel kapcsolatban általuk továbbhárított
bankközi díjak mértékét azonban az uniós jog132 szabályozza. E szabályok
csak akkor alkalmazandók, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unió területén található.133

129

További
információ
itt
található:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/exemptions-from-buscoach-passengers-rights-and-obligations.pdf.

130

Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o).

131

További információ itt található: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-productsand-services/payments-transfers-cheques/index_en.htm.

132

A kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/751 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 123., 2015.5.19., 1. o.) 3. és 4. cikke.

133

Az (EU) 2015/751 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése.
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A kilépés időpontjától kezdődően az uniós tagállamok és az Egyesült
Királyság közötti tranzakciók nem tartoznak majd a bankközi díjakat
korlátozó uniós szabályok hatálya alá.
Mivel a kereskedők felárat számíthatnak fel a fogyasztóknak a kártyás
fizetések után, az még jobban megnövelheti a kártyás fizetések költségét.
9.2.

Barangolási (roaming) díjak134
A roamingszolgáltatásokra vonatkozó uniós jog135 tiltja, hogy az uniós
roamingszolgáltatók (vagyis a mobil hírközlési szolgáltatásokat –
hanghívásokat, SMS- vagy adatátviteli szolgáltatásokat – nyújtó belföldi
szolgáltatók) roamingügyfeleiknek a belföldi kiskereskedelmi áron felül
többletdíjat számítsanak fel az Unión belüli utazásaik esetében.
A kilépés időpontjától kezdődően az uniós jog által a roamingszolgáltatókra
előírt kötelezettség már nem vonatkozik az Egyesült Királyságban működő
roamingszolgáltatókra, amikor ügyfeleik az Unióban használják a
roamingszolgáltatást és az Unióban működő roamingszolgáltatókra sem,
amikor ügyfeleik az Egyesült Királyságban használják a roamingszolgáltatást.
Mindazonáltal az uniós roamingszolgáltatók az uniós jog értelmében továbbra
is kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket az egyesült királyságbeli utazásaik során
igénybe vett szolgáltatások roamingdíjairól.136

9.3.

Az online tartalomszolgáltatások hordozhatósága137
Az online tartalomszolgáltatások hordozhatóságára vonatkozó uniós jog138
lehetővé teszi az olyan uniós fogyasztók számára, akik a lakóhelyük szerinti
tagállamban vásárolnak vagy fizetnek elő online tartalomszolgáltatásra – ha
filmet vagy sporteseményeket szeretnének nézni, zenét szeretnének hallgatni,
elektronikus könyvet szeretnének letölteni vagy online játékokkal szeretnének
játszani –, hogy többletköltségek nélkül továbbra is hozzáférjenek e
szolgáltatásokhoz a más uniós tagállamokban való utazásaik vagy ideiglenes
tartózkodásuk során is (határokon átnyúló hordozhatóság).
Ez az uniós jog szerinti kötelezettség a kilépés időpontjától kezdődően nem
alkalmazandó a 27 uniós tagállamban díjköteles online tartalomszolgáltatást
nyújtó szolgáltatókra akkor, amikor ügyfeleik az Egyesült Királyságba
utaznak.

134

További információ itt található: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming.

135

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános
mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (HL L 172., 2012.6.30., 10. o).

136

Az 531/2012/EU rendelet 14. és 15. cikke.

137

További információ itt található: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portabilityonline-content-services.

138

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete (2017. június 14.) az online
tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (HL L 168.,
2017.6.30., 1. o.).
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Ezenkívül ez az uniós jog szerinti kötelezettség a kilépés időpontjától
kezdődően nem alkalmazandó az Egyesült Királyságban díjköteles online
tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltatókra sem akkor, amikor ügyfeleik az
Unióba utaznak.
Ez azt jelenti, hogy a díjköteles online tartalomszolgáltatást igénybe vevő
ügyfelek nem vagy csak korlátozott mértékben (szűkebb kínálattal) férhetnek
hozzá az online tartalomszolgáltatáshoz, ha a 27 tagú Unióban rendelkeznek
előfizetéssel és az Egyesült Királyságba utaznak, vagy ha az Egyesült
Királyságban rendelkeznek előfizetéssel és az Unióba utaznak.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ UTAZÓK POGGYÁSZÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ
ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK SZEMÉLYES SZÁLLÍTMÁNYAIRÓL

MELLÉKLET: UNIÓS

Tartsuk a fertőző állatbetegségeket az Európai Unión kívül!
Az állati eredetű termékek fertőző betegségeket
előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.

Mivel fennáll a betegségek Európai Unióba való behurcolásának veszélye, bizonyos állati eredetű termékeknek az EU-ba történő behozatalára
szigorú eljárások vonatkoznak. Ezek az eljárások nem vonatkoznak az állati eredetű termékeknek az EU 27 tagállama közötti szállítására,
valamint az Andorrából, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból származó állati eredetű termékekre.
Amennyiben az állati eredetű termékek nem felelnek meg a szabályoknak, az EU-ba való érkezéskor azokat át kell adni hatósági
megsemmisítésre. Amennyiben nem jelenti be ezeket a termékeket, megbírságolhatják, vagy büntetőeljárásban elítélhetik Önt.

1.

Kis mennyiségű hús, tej, valamint hús- és tejtermékek (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból
szükséges különleges élelmiszer vagy állateledel kivételével)
Az Európai Unióba (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek
vagy állateledel kivételével) csak abban az esetben hozható be vagy küldhető hús, tej, valamint hús- és tejtermékek személyes
szállítmánya, ha a termék a Feröer-szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és súlya személyenként nem haladja meg a 10 kgot.

2.

Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek
Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt
élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer személyes szállítmánya:
— a termék a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot,
valamint:
—

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

—

védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

—

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

— a termék más országból (nem a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem
haladja meg a 2 kg-ot, valamint:

3.

—

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

—

védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

—

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

Orvosi okokból szükséges állateledel
Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető orvosi okokból szükséges állateledel személyes
szállítmánya:
— a termék a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot,
valamint:
—

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

—

védett márkanevű, csomagolt termék, valamint

—

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

— a termék más országból (nem a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem
haladja meg a 2 kg-ot, valamint:
—

a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,

—

védett márkanevű, csomagolt termék, valamint
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—
4.

a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű halászati termékek
Az EU-ba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető halászati termékek (többek között friss, szárított, főzött,
pácolt vagy füstölt hal, és bizonyos puhatestűek, például fűrészes garnélarák, homár, nem élő kagyló, nem élő osztriga) személyes
szállítmánya:
— a friss halat kizsigerelték,
— a halászati termékek súlya nem haladhatja meg személyenként a 20 kg-ot vagy egy hal súlyát, attól függően, hogy melyik a
magasabb érték.
Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a Feröer szigetekről vagy Izlandról származó halászati termékekre.

5.

Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű egyéb állati eredetű termékek
Az EU-ba más állati eredetű terméket – például méz, élő osztriga, élő kagyló és csiga – csak akkor lehet behozni vagy küldeni, ha
— a termék a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot,
— a termék más országból (nem a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége személyenként nem
haladja meg a 2 kg-ot.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti öt kategóriába (1–5. pont) tartozó állati eredetű termékek közül kis mennyiségben többet is
magával vihet, amennyiben azok megfelelnek a vonatkozó pontokban ismertetett szabályoknak.

6.

Nagyobb mennyiségű állati eredetű termékek
Az EU-ba csak akkor lehet nagyobb mennyiségű állati eredetű terméket behozni vagy küldeni, ha az megfelel a kereskedelmi
szállítmányokra vonatkozó követelményeknek, amelyek közé az alábbiak tartoznak:
— a megfelelő hatósági uniós állatorvosi bizonyítványban meghatározott igazolási követelmények,
— az EU-ba történő megérkezéskor az áruk és a megfelelő okmányok bemutatása erre felhatalmazott uniós állat-egészségügyi
határállomáson.

7.

Mentességben részesülő állati eredetű termékek
Az alábbi termékek mentesülnek az előzőekben ismertetett szabályok alól:
— húskészítménnyel nem kevert vagy töltött kenyér, kalács, keksz (biscuit), csokoládé és cukoráru (beleértve az édességet) és
más pékáru,
—

végfelhasználóknak csomagolt táplálékkiegészítők,

—

húskivonatok és húskoncentrátumok,

—

hallal töltött olívabogyó,

—

húskészítménnyel nem kevert vagy töltött tésztafélék,

—

végfelhasználóknak csomagolt levesbetét és aromák,

—

minden más olyan élelmiszer-készítmény, amely nem tartalmaz friss vagy feldolgozott húst vagy tejterméket, és kevesebb

mint 50 %-ban tartalmaz feldolgozott tojás- vagy halászati terméket.
8.

Védett fajokból származó állati eredetű termékek
Bizonyos védett fajok esetében további korlátozások lehetnek érvényben. A tokfajok kaviárja esetében például a súlykorlátozás
személyenként maximum 125 g.
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