
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Maradjon Skóciában a Brexit után

• Az Egyesült Királyság kormányának döntése szerint az ország kilépett az EU-ból.
• Azon EU-polgároknak*, akik lakóhellyel rendelkeznek az Egyesült Királyságban 2020. 

december 31-én, és 2021. június 30. után is az Egyesült Királyságban kívánnak élni, 
legkésőbb eddig a dátumig igényelniük kell a felvételt az Egyesült Királyság kormányának 
uniós polgárok letelepedési rendszerébe (EU Settlement Scheme).

• Az olyan családtagjaiknak, akik nem az Egyesült Királyság állampolgárai, szintén be kell 
nyújtaniuk igényüket.

• Az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára az igény benyújtása 
kötelező.

• Az Egyesült Királyságban korlátlan tartózkodási engedéllyel (ILR) rendelkező EU-polgárok 
számára nem kötelező az igénylés leadása, de jogukban áll igénylés továbbítása.

• Az ír állampolgárok számára az igény benyújtása nem szükséges, de megtehetik, ha szeretnék.

• Az Egyesült Királyságban megszakítatlanul öt évet tartózkodó
EU-polgárok a letelepedett státuszt igényelhetik.

• Az Egyesült Királyságban megszakítatlanul öt évnél kevesebbet
tartózkodó EU-polgárok az előletelepedett státuszt igényelhetik.

A skót kormány részlegesen finanszírozza a Citizens Advice Scotland tanácsadószolgáltatását 
azért, hogy így biztosítson segítséget az embereknek az uniós polgári letelepedési 
rendszerbe kerülési kérelem benyújtásához. Ha problémákba ütközne az uniós polgári 
letelepedési rendszerbe kerülési kérelem benyújtása során és támogatásra, tanácsra vagy 
további információra lenne szüksége, akkor felveheti a kapcsolatot a Citizens Advice Scotland 
szervezettel a következő ingyenesen hívható telefonszámon keresztül: 0800 916 9847, vagy 
nyitvatartási időben személyesen is meglátogathatja a Citizens Advice helyi irodáját, 
amelynek elérhetőségeit megtalálhatja a https://www.cas.org.uk/bureaux webhelyen.
A Brexit Önre gyakorolt hatásairól további tájékoztatást találhat a következő címen:  
www.mygov.scot/brexit.
* Az EU-polgárok kifejezést a teljes dokumentumban az Európai Gazdasági Térség és Svájc állampolgáraira is 

kiterjesztve értelmezzük, mindazon személyekre, akik jogosultak az uniós polgárok letelepedési rendszerébe 
(EU Settlement Scheme) való felvétel igénylésére.

Abban az esetben is igényelnie kell a felvételt az uniós polgárok letelepedési 
rendszerébe (EU Settlement Scheme), ha hosszú ideje él az Egyesült 
Királyságban, és a továbbiakban is itt képzeli el a jövőt a Brexit után

Mit igényel?

Hogy igényelhetek útmutatást?


