Kitöltési útmutató
a kérvényhez
A Brexit napja – 2019. március 29.

Áttekintés
Ha Ön az Európai Unió (EU) Jersey-ben élő állampolgára,
akkor Önnek és családjának kérvényt kell benyújtania
a Jersey EU Letelepedési Rendszerbe (Jersey EU
Settlement Scheme) való felvétel céljából, amennyiben
2020. december 31-e után továbbra is szeretne itt élni.

A 2020. december 31-e után született vagy
örökbefogadott gyermekek és a jövőbeni eltartottak is
jogosultak itt élni. A nem EU állampolgár családtagoknak
igazolniuk kell az itt élő EU állampolgárhoz fűződő
rokonsági kapcsolatukat.

A Jersey EU Letelepedési Rendszer minden Jerseyben élő EU állampolgárra és közvetlen családtagjaira
vonatkozik. A családtagok esetében nem fontos, hogy
az EU-ból származnak-e; jöhettek a világon bárhonnan
és saját kérvényt kell benyújtaniuk.

Mire van szükség?

A Jersey EU Letelepedési Rendszer nem befolyásolja
a lakhatási, munkavállalási és egészségügyi ellátási
juttatásaikat.
Nem kell kérvényt benyújtania, ha Ön ír vagy brit
állampolgár.
Ha már 5 évnél hosszabb ideje Jersey-n lakik, akkor
letelepedett jogállással rendelkezik. Ha 5 évnél rövidebb
ideje él itt, akkor ideiglenes tartózkodási engedélyre
jogosult.
Ki kell töltenie egy rövid online kérelmet. Szükség esetén
telefonon vagy személyesen kérhet segítséget.

A kérelmi űrlapon alapvető adatokat kérünk Önről és a
családtagjairól, ezek például név, cím, útlevél száma,
nemzeti személyazonosító kártya és TB kártya száma.
•	Kérjük, ügyeljen rá, hogy érvényes útlevele vagy
nemzeti személyazonosító kártyája legyen.
•	Tudnia kell, melyik év melyik hónapjában érkezett
Jersey-re.
•	Nyilatkoznia kell bármely országban elkövetetett
bármilyen bűncselekményről, mivel minden kérelmező
és eltartott esetében vizsgáljuk a büntetlen előéletet.
Ha nem jelent be valamely elkövetett bűncselekményt,
az befolyásolhatja a kérelme elbírálását.

A nem Jersey-n élő közvetlen családtagok 2020.
december 31-éig csatlakozhatnak a Jersey-n élő EU
állampolgár családtagjukhoz bármikor a jövőben, amíg a
rokonsági kapcsolat fennáll.
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1.	A Letelepedési rendszerbe való felvétel céljából
benyújtandó Kérvény egy online formanyomtatvány.
Elérési cím: www.gov.je vagy www.one.gov.je,
használhat számítógépet, laptopot vagy okostelefont.
2.	Válassza ki ezt: Jersey EU Settlement Scheme
Application Form.
3.	Töltse ki az online kérvényt és teljesítse a befizetést
online. A fizetendő díj 25 £ minden felnőtt után és
12,50 £ a 16 évesnél nem idősebb gyermekek után.

Önt
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a hivatalba és bemutatja a személyazonosító
okmányait, és megad bármilyen egyéb, esetlegesen
kért információt.
5.	Be kell jönnie vagy az Ügyfélszolgálatra (Customer and
Local Services) a La Motte Street címre, vagy a Jersey
Bevándorlási és Vámhivatalba (Jersey Customs and
Immigration), a Maritime House-ba, hogy ellenőrzésre
bemutassa a személyazonosító okmányait.

	Minden 16. évét betöltött EU állampolgár köteles
saját kérelmi űrlapot kitölteni.

	Minden egyes kérelmezőnek és a kérelmében felsorolt
minden eltartottnak személyesen kell megjelennie,
hogy bemutassa a szükséges dokumentációt. A
16. életévüket még be nem töltött gyermekeknek be
kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatukat és az
érvényes útlevelüket vagy nemzeti személyazonosító
okmányukat.

	Csak a 16. életévüket még be nem töltött gyermekek
vehetők fel az egyik szülő vagy gyám kérelmébe.

6.	A letelepedett jogállást megerősítő levelet emailben
vagy postán fogja megkapni.

	Kérelmét online benyújthatja az Ügyfélszolgálaton
is (Customer and Local Services) a La Motte Street
címen.

4.	Az ügyintéző kapcsolatba lép Önnel, és ad egy
időpontot, amikor Ön a családjával együtt bejön

Adatvédelmi értesítés
A Jersey Bevándorlási és Vámhivatal (Jersey Customs and Immigration Service - JCIS) jár el az adatainak kezelőjeként, és
az Ön által szolgáltatott adatokat a 2018. évi Jersey adatvédelmi törvény szerint használja fel.
A Jersey EU Letelepedési Rendszer alkalmazása során elektronikusan hozzáférünk a Társadalombiztosítási Hivatal által
őrzött személyes információhoz a specifikus adatok jogszerű feldolgozásának előmozdítása érdekében. Ez magában foglalja
a társadalombiztosítási számát (SSN); születési idejét; letelepedési jogállását; járulékfizetési kimutatásait és bármilyen
juttatás igénylésével kapcsolatos információt. A JCIS az adatait felhasználja a büntetlen előéletének ellenőrzésére is.
Nem tudjuk garantálni, hogy megkapja a letelepedési jogállást a Jersey EU Letelepedési Rendszerben, ha nem rendelkezünk
elegendő információval és nem kapjuk meg az engedélyét a kért információ felhasználására.
Lehetséges, hogy Jersey állam (States of Jersey - SOJ) másik hivatalaihoz, ügynökségeihez és más szerveihez kell
továbbítanunk a bevándorlási ügyét. Ezek többek között: a rendőrség és a bűnüldözési szervek; a bíróságok, valamint a
bevándorlási és vámhatóságok az Egyesült Királyságban és a szigeteken.
Ha az adatainak felhasználásával és a jogaival kapcsolatban további információt szeretne, ide kattintva elérheti a Jersey
Bevándorlási és Vámhivatal adatvédelmi és adatmegőrzési irányelvét.
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