BEUTAZÁSI ÉS TARTÓZKODÁSI FELTÉTELEK NAGY BRITANNIA
FORRÁS: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nagy-britannia
Az Európai Unióból való brit kilépés, azaz a „Brexit” 2020. január 31-én megtörtént. Az Európai Unió és az
Egyesült Királyság a kilépési megállapodásban megegyeztek abban, hogy a várhatóan 2020. december 31-ig tartó
„átmeneti időszakban” a jelenlegi szabályok maradnak érvényben.
Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:
Magánútlevél:
IGEN
Elvárt érvényessége:
Az utazás utolsó napjáig
Ideiglenes útlevél: (Csak konzul állít ki!)
IGEN
További információt az alábbi linken talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel
Személyi igazolvány:
IGEN
Elvárt érvényessége:
Az utazás utolsó napjáig
Ideiglenes személyi igazolvány:
IGEN
Elvárt érvényessége:
Az utazás utolsó napjáig
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:
NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:
NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):
NEM
MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETSÉGE: https://london.mfa.gov.hu/
Brit meteorológiai szolgálat
https://www.metoffice.gov.uk/
BM NYHÁT https://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
A MAGÁNÚTLEVÉL valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap.
A rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás
tisztázott, 8 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen:
az ország bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában, az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
külföldön a konzuli tisztviselőnél.
Kiskorú vagy gondnokság alatt álló ügyfél helyett törvényes képviselője jár el. A kérelem előterjesztésekor a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló
kérelmezőnek is meg kell jelenni személyesen kivéve, ha 12. életévét még nem töltötte be, személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi
lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja.
Költségek
Rendes eljárásban (20 napon, illetve ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás
tisztázott, 8 napon belül) nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél és második magánútlevél esetén az eljárási illeték
5 évig érvényes magánútlevélnél 7.500 forint, 10 évig érvényes magánútlevélnél 14.000 forint, 1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz
ujjnyomatot) 2.500 forint, legfeljebb 2 évig érvényes második magánútlevél 15.000 forint (munkáltató kérheti a munkavállaló részére),
1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (a munkáltató kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot),
1 évig érvényes második magánútlevél 5.000 forint (magánszemély kérheti saját részre különös méltánylást érdemlő okból vagy a munkáltat
kérelmezi, de az útlevél nem tartalmaz ujjnyomat adatot, lásd Fogalmak rész A második magánútlevél), illetékmentes az eljárás a 65. életévét
betöltött személy magánútlevele esetén.
6-12 éves korig:
5 évig érvényes magánútlevél 2.500 forint,5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 forint,
5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint, második magánútlevél 5.000 forint.
12-18 éves korig: 5 évig érvényes magánútlevél 2.500 forint, 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén
1.250 forint, 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint, második magánútlevél
5.000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában: három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a
kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint, két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú
gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1.250 forint.
Kétszeres illetéket kell fizetni: a második magánútlevélért (lásd fenti összegek),
ha az új okmány az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kerül kiadásra.

FORRÁS: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?nagy-britannia
Felhívjuk az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben olyan úti okmánnyal (útlevél vagy személyi
igazolvány) kívánnak beutazni az országba, amelynek elvesztését/eltulajdonítását egyszer már bejelentették a magyar hatóságoknak, a megtalálását
viszont elmulasztották jelezni, akkor a határon való belépéskor problémáik adódhatnak. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy - a 101/1998. (V. 22.)
Korm. rendelet 24 § (6) bekezdésének megfelelően – az elveszettnek hitt úti okmányok megtalálásáról is szíveskedjenek értesíteni az
útlevélhatóságot, és elvesztés miatt letiltásra került úti okmánnyal senki se induljon útnak! Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz nem
javasoljuk a régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány használatát. Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a
fedélzetre a személyi igazolvánnyal rendelkező utasokat, ezért a zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Továbbra is javasolja az útlevél használatát. A brit hatóságok külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi fajtájú, azaz csak magyar nyelven
kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a légitársaságokkal kétség esetén az
utazás megkezdése előtt mindig célszerű egyeztetni a légitársaság által elfogadott úti okmányokról!
Vám: Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára nincs rendszeres vámvizsgálat. Az utasforgalomban az Egyesült Királyságba
Érkező alkoholtermékeknél a magyar állampolgár által az EU térségéből vámmentesen behozható mennyiség formálisan nem korlátozott, feltéve,
Hogy saját használatra kerülnek behozatalra. A vámhatóság bizonyos mennyiség felett nagyobb valószínűséggel vizsgálja meg, hogy kereskedelmi
behozatalról van-e szó (részletesen ld. www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingeu.htm).
Tudnivalók az országról
Tiltott tárgy birtoklása: Felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban a kés, fegyver, CS gáz, egyéb veszélyes anyag vagy fegyvernek
minősülő tárgy birtoklása bűncselekménynek minősül, ezért kérjük, hogy az országba való beutazáskor, az onnan való kiutazáskor és az
ottlétük alatt is tartózkodjanak az ilyen jellegű eszközök birtoklásától! Tiltott tárgy birtoklása esetén a brit hatóságok azonnal eljárást indítanak,
ami letartóztatással és szabadságvesztés büntetéssel is végződhet.
Közlekedés: Mind gépjárművel, mind gyalogosan közlekedő állampolgárainknak számolniuk kell azzal, hogy az Egyesült Királyságban az út bal
oldalán közlekednek az autók. Jobb/balkéz-szabály a helyi közlekedésben nem létezik. Körforgalomban az óramutató járásának megegyező
irányban halad a forgalom, itt jobbról kell elsőbbséget adni. A körforgalom sokszor többsávos, erre külön kell ügyelni. Az Egyesült Királyságba
rövid időre látogatók a magyar jogosítvánnyal vezethetnek, azonban ha a tartózkodást hosszabb időre tervezik, le kell cserélni brit jogosítványra.
A gépkocsival érkező turistáknak azt ajánljuk, hogy London belső kerületeit mindenképpen kerüljék el a zsúfoltság, illetve a parkolási nehézségek
miatt. A metró hálózata a főváros jelentős területét lefedi. A jegyek a budapesti metrótól eltérően nem egy vonalra, hanem zónákra érvényesek, a
zónán belüli átszállás lehetőségével. Hosszabb tartózkodás vagy a metró rendszeres igénybevétele esetén tanácsos napi vagy heti jegyet vásárolni,
vagy ún. Oyster kártyát kiváltani, amellyel a metrón és az autóbuszon, illetve a vonaton is kényelmesen és egyszerűen lehet az utazási szolgáltatást
igénybe venni. A jegyet ugyancsak helyettesíti az érintéses bankkártya (contactless/paypass/érintőkártya), vagy az Apple Pay, Android Pay mobil
applikációk. Az Oyster kártya különféle értékben kiváltható, majd újabb összeggel feltölthető mágneses érintőkártya, amellyel a metrón az utazás
megkezdésekor és befejezésekor a megjelölt pontokon kell be- illetve kijelentkezni. Az autóbuszokon a felszálláskor kell a kártyát érvényesíteni.
Bővebb információ angolul: (www.tfl.gov.uk.com)
Időjárás: A szigetország időjárása közismerten változékony, az eső és a napsütés akár többször is válthatja egymást ugyanazon a napon. Az esős
napok száma a korábbiakhoz képest a fővárosban érezhetően csökken. London környékén évente csak egy-két éjszaka fagy, s a két-három
alkalommal leeső csekély mennyiségű hó sem marad meg egy napnál tovább.
Ünnepek: Sajátságos munkaszüneti nap az ún. „bank holiday”, amikor a bankok, közhivatalok és üzletek egy része zárva tart. Anglia és Wales
területén munkaszüneti napok: újév, Nagypéntek, húsvét hétfő, karácsony (dec. 25-26.), május első és utolsó vasárnapját követő hétfő, augusztus
utolsó vasárnapját követő hétfő. A munkaszüneti napok pontos felsorolását - beleértve a magyar munkaszüneti napokat is - a nagykövetség
honlapján a konzulátus ügyfélfogadási rendjénél ("ügyfélfogadás, időpontfoglalás") találhatják meg.
Közegészség, egészségügyi helyzet: A közegészségügyi helyzet jó, azonban az egészségügyi ellátás színvonala rendkívül változó, abban nagyon
nagy minőségi eltérések tapasztalhatók. Amennyiben az egyesült királysági tartózkodás során felmerül az orvosi ellátás szükségessége, közvetlenül
a tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot, az alábbiak szerint. Anglia esetében: NHS England
Wales esetében: NHS Direct Wales Észak-Írország esetében: NHS Northern Ireland Skócia esetében: NHS Scotland
A rövid időre kiutazó magyar állampolgárok az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával (angolul: EHIC), a huzamosabb időt itt töltők a
lakóhelyük szerinti körzeti orvosi rendelőbe (GP surgery) bejelentkezve juthatnak ingyenes orvosi ellátáshoz.
Sürgősségi elérhetőségek: Rendőrség: 999 vagy 112 (vészhelyzeti telefonszámok, ingyenesen hívhatók); 101 (ez utóbbi telefonszámon az illetékes
rendőrőrshöz való kapcsolás kérhető) Mentők: 999 vagy 112 (vészhelyzeti telefonszámok, ingyenesen hívhatók); 111 Tűzoltók: 999
JELENLEG FORGALOMBAN LÉVŐ BANKJEGYEK:

