
KÜLGAZDASÁG

UK gazdasági helyzete és a járvány hatásai

Külgazdasági kapcsolatok (befektetők és kereskedelem)

Gazdaságpolitikai célok és kiemelt szektorok

Cégalapítás

Üzletfejlesztési lehetőségek

Brexit nyújtotta gazdasági lehetőségek



Hasznos linkek

 NAV Brexit-tájékoztatója: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT
 UK Global Tariff: https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-

2021 és egyes termékek kapcsán alkalmazott, amennyiben nem fedi le 
kereskedelmi megállapodás: https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021

 Uniós cégek számára készített brit tájékoztató: https://www.gov.uk/eubusiness
 Általános brit kormányzati honlap a kilépéssel kapcsolatban: 

https://www.gov.uk/transition
 EU-s tagországban működő cégek számára készített brit felkészítők: 

https://www.gov.uk/guidance/get-your-eu-business-ready-from-1-january-2021
 Import-export szabályok a brit hatóságok részéről: 

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export
 UK logisztikai szakmai szervezete: https://logistics.org.uk/international-

trade/logisticsuk-brexit-advice/industry-and-government-advice



BREXIT-HELYZETKÉP 1.

A brit kilépésre jogilag 2020. január 31-én sor került.
(Súlyos politikai válság: két előrehozott választás, három
miniszterelnök.)

Átmeneti időszak (változatlan szabályok) 2020. december 31-ig,
amelyet nem hosszabbítanak meg.

„Hard Brexit”: az európai vámunió és belső piac elhagyása.



BREXIT-HELYZETKÉP 2.

Rendezendő ügyek:

1. EU-UK viszony rendezése
2. Saját vámtarifa- és határellenőrzési rendszer létrehozása (UKGT)
3. Új bevándorlási (vízum-) rendszer elfogadása
4. UK saját belső piaci szabályainak kialakítása
5. EU-s kereskedelmi megállapodások pótlása, új FTA-k kötése
6. Hosszú távon: UK egyben tartása (ld. Skócia, Észak-Írország)
7. „Stb.” (47 éves kapcsolatrendszert kell felszámolni/átalakítani)



BREXIT-HELYZETKÉP 3.

Jövőbeli EU-UK viszony rendezése:

1. Kereskedelmi megállapodás („zero tariff, zero quota”)

2. Belbiztonsági együttműködés (bűnügyi adatbázisok, kiadatás)

3. Egyoldalú EU-döntések: pénzügyi szolgáltatások (egyenértékűség),
adatvédelem (megfelelőség)

4. Halászat (politikailag fontos)

5. „Stb.”

Deal vagy no deal: ezekben a napokban dőlhet el.



Innováció a UK-ban: egyetem-piac

• UK egyetemi szektor: 165 egyetem
• Impact: 1 % population, 16 % publikáció
• Szoros együttműködés
• KFI forrás 50 % társfinanszírozás
• Óránként egy start-up

• Lehetőség: tesztelés, rövid képzés, innovációs projektek (HU-UK 
egyetem+ HU cég

• Fordított start-up áramlás



Innováció a UK-ban: start-upok



Innováció a UK-ban: gyakorlat

• Fő szektorok: Fintech, AI, cleantech…és minden

• Régiók: arany háromszög…és „Londonon kívül is van világ”

• Partnerség/programok: 

• Verseny: érkezés előtt felkészülés

• Képzés: innovate UK programok

• HU gyorsítók

• Cégalapítás  (SEIS program)



AGRÁRIUM, AGRÁR-ÉLELMISZERIPAR

Általános piaci jellemzők (telítettség, verseny, nyomott beszerzési
árak, sajátos ízvilág)

Agrár külkereskedelem a relációban (trendek, követelmények)
Üzleti sikerek (prémium, egyedi élelmiszerek, borok)
Új határ-és vámellenőrzési rendszer 2021. január 1-től; szakaszos,

halasztott, három lépcsős (január-április-július)
 Az EU-val kötendő megállapodás hiányában egy ún. globális vámtarifa

rendszert alkalmaznának az uniós árukra

A forgalmazási feltétek legtöbb termékpálya esetén 2021. december
31-ig változatlanok maradnak.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata



EU-ból UK-be irányuló áruforgalom
2021. január 1.

 Vámáru-nyilatkozat és
vámellenőrzés a belépési
pontokon CSAK a jövedéki és
engedélyköteles termékek
esetében

 A nem ellenőrzött áruk esetében
CFSP eljárással kiváltható a
belépési ponton történő
vámellenőrzés, nyilatkozatok 6
hónapon belül kitölthetőek

 6 hónapon belüli halasztott
import Áfa megfizetési lehetőség

 Magas kockázatú állati és
növényi eredetű termékek
esetében a célállomásokon és
nem a határátlépési ponton
történik a fizikai ellenőrzés.

2021. április 1.

Előjelentő/előzetes regisztráció
szükséges valamennyi:
 állati eredetű termék (POAO)
 magas kockázatú, nem állati

eredetű élelmiszer
 növényegészségügyi szabályozás

alatt álló növény és növényi
termék esetében a

vonatkozó egészségügyi igazolás/
dokumentáció mellett.

2021. július 1.

 Teljeskörű vámáru - nyilatkozatok
és dokumentáció benyújtása a
belépési pontokon, a tarifák
egyidejű megfizetése mellett

 Az állat-és növényegészségügyi
ellenőrzések végrehajtására a
kijelölt ellenőrző állomásokon (GB
Border Control Posts – BCPs) kerül
sor. A fizikai vizsgálatok számát
fokozatosan kívánják növelni,
eleinte inkább szúrópróbaszerű
ellenőrzésekre lehet majd
számítani.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata



Élő állatok és állati eredetű termékek 
(beleértve víziállatok, akvakultúra-és halászati termékek)

2021. január 1.

 Élő állatok esetében: előzetes bejelentés
(UK importőr) és állategészségügyi
bizonyítvány (EU exportőr) szükséges;
a fizikai ellenőrzésre a célállomáson
kerül sor

 Állati eredetű termékek esetében: a
védintézkedések hatálya alá eső
kategóriákban előzetes bejelentés és
állategészségügyi export bizonyítvány
(EHC) szükséges

 A UK importőr egyedi azonosító
számot (UNN) fog kérni, megküldi az
exportőrnek és az rá kell kerüljön az
EHC-re

 A magas kockázatú állati
melléktermékek (ABP) és 3.
kategóriájú alapanyagból feldolgozott
állati fehérjék szintén előzetes
bejelentésre kötelezettek.

2021. április 1.

 Előjelentő/előzetes regisztráció (UK
importőr – IPAFFS rendszer) és EHC
szükséges valamennyi:

 állati eredetű termék (POAO) így pl. húsok,
halak, méz, tej, tojás

 magas kockázatú, nem állati eredetű
élelmiszer esetében.

 Az EU exportőrnek meg kell győződnie
arról, hogy az EHC a szállítmány kísérő
okmányai között szerepel.

 Az élő állatokra, magas kockázatú ABP-re és
védintézkedések hatálya alá eső állati
eredetű termékekre a 2021. január 1-től
érvényes szabályok vonatkoznak, az
alacsony kockázatú ABP-re vonatkozó
import követelmények 2021. július 1-től
lépnek életbe.

2021. július 1.

 Előjelentő/előzetes regisztráció (UK
importőr – IPAFFS rendszer) és EHC
szükséges valamennyi élő állat és állati
eredetű termék szállítmányának esetében

 Bevezetik az állati eredetű termékek
ellenőrzését a kijelölt ellenőrző
állomásokon (GB Border Control Posts –
BCPs, melyeket a belépési pontokon és
különböző belföldi telephelyeken építenek
ki)

 Állati eredetű termékek, szaporítóanyagok
és állati melléktermékek min. 1%-át
fizikailag is ellenőrizni fogják, a magas
kockázatú mellék- termékeket,
kagylóféléket magasabb arányban, az
élőállat szállítmányokat pedig 100%-os
ellenőrzésnek vetik alá

 Az intézkedéseket az év folyamán
felülvizsgálják és szükség szerint 2022.
januártól módosítani fogják.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata



Növények és növényi termékek

2021. január 1.

 Az ún. „magas prioritású” növények és
növényi termékek szállítmányainak esetében
előjelentésre/előzetes regisztrációra (UK
importőr) és növényegészségügyi
bizonyítványra (EU exportőr) lesz szükség

 A dokumentációk ellenőrzése elektronikusan,
„távolról” történik

 A növényegészségügyi ellenőrzésekre a
belépési pontoktól távol, a szállítmányok
célállomásán vagy más, engedélyezett helyen
kerül sor

 A bejelentéseket fogadja és az ellenőrzéseket
lefolytatja az Állat-és Növényegészségügyi
Ügynökség (APHA), az angliai és walesi
Erdészeti Bizottság (FC), valamint skót PHSI
Ügynökség.

 A TRACES NT rendszert felváltó IPAFFS
várhatóan 2021. februártól tudja majd az
előzetes bejelentéseket fogadni (pontos
időpont még nem ismert).

2021. április 1.

 A növényegészségügyi bizonyítványok
meglétére vonatkozó követelményt
valamennyi, növényegészségügyi
szabályozás hatálya alatt álló növény és
növényi termékre kiterjesztik (nem csak a
„magas prioritású” kategóriába
tartozókra)

 Az EU exportőrök a termék származási
országának illetékes hatóságától kérik meg
a növényegészségügyi bizonyítványokat, a
UK importőr ezt előzetes engedélyeztetésre
benyújtja az illetékes ügynökséghez
(EPHA, FC, PHSI)

2021. július 1.

 Növelik a fizikai ellenőrzések számát
 Az egészségügyi és növényegészségügyi

ellenőrzés alá eső termékeket csak
növényegészségügyi ellenőrzések
végrehajtására kijelölt ellenőrző állomáson
lehet beléptetni (GB Border Control Posts –
BCPs). Ezek már meglévő határátkelőkön
vagy újonnan kialakított helyszíneken fognak
működni. Ideális esetben, az importőr részéről
a rendszerbe feltöltött adatok alapján, a
legközelebbi és leggyorsabb ellenőrzést
lehetővé tevő helyre fogják a szállítmányozót
irányítani.

Magyar Enikő, mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata



HASZNOS LINKEK, INFORMÁCIÓK

 https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9
25140/BordersOpModel.pdf

 https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-
export?utm_campaign=transition_p1&utm_medium=cpc&utm_source=seg&utm_content=bdrs&g
clid=CKeLpY3uoO0CFYdEGwodoU4NOg

 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9
25140/BordersOpModel.pdf

 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-wine-from-1-january-2021#importing-
wine-from-the-eu-to-the-uk


