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NINCS fizikai dokumentum, 
például tartózkodási kártya vagy levél, 
amely bizonyítja a bevándorlási 
jogállását az Egyesült Királyságban

Látogasson el a 
gov.uk/view-your-se�led-status 
weboldalra, hogy hozzáférjen a 
jogállásához

Többek közö� a telefonszámát, az 
e-mail-címét, a lakcímét, illetve a 
vezetéknevét és utónevét, valamint 
megadhatja az új útlevelének vagy 
személyazonosító iratainak adatait 

Hozzon létre egy megosztható kódot 
(Share Code), és adja át például a 
munkáltatójának, így ellenőrizhe�k a 
bevándorlási jogállását az Egyesült 
Királyságban 

Másik lehetőségként megadhatja 
például a munkáltatója e-mail-címét, 
és automa�kusan megkapják a mego-
sztható kódot  (Share Code)

Vagy keressen rá a interneten 
a „View and prove your 
settled status” kifejezésre

Frissíthe� az adatait

Ez az információ elérhető 
lengyel, litván, román, orosz, 

magyar és cseh nyelven.

Telefon: 0333 305 8570
E-mail: support@europia.org.uk

www.europia.org.uk

Kapcsolat:

Más nyelvek kérésre elérhetők

Az Europia ingyenes szolgáltatásai: jogi tanácsadás, 
megélhetési tanácsadás, EUSS támogatás, egészség és 

jólét, vészhelyze� alap stb. Az Europia mindig 
meghallgatja, illetve megválaszolja a kérdéseit és 
aggodalmait bármilyen Önt érintő problémával 

kapcsolatban. További információk az EUROPIA-ról és a 
szolgáltatásokról.

facebook.com/EuropiaMcr | twi�er.com/EuropiaMcr

Az Europia egy karita�v szervezet, 
amely 2008 óta segí�, támogatja, képzi 

és képviseli az EU-állampolgárokat.

Bejegyze� karita�v szervezet, reg.sz.: 1161453
Adományok: bit.ly/DonatetoEuropia

“Update your details”

Jogállás igazolása
“Prove your status”

Az Ön jogállása DIGITÁLIS

Bejelentkezés a digitális jogállás

Amikor bejelentkeze�, a következőket 

ellenőrzéséhez

tehe�: 

          

Bejegyze� 
karita�v szervezet, 

reg.sz. 1161453
OISC  reg. sz. 
N202000121

IGÉNYELJE
MEG A JOGAIT! 



2021. június 30. után minden EU, EGT és 
EFTA* állampolgárnak, és azok Egyesült 
Királyságban élő családtagjainak előzetes 
letelepedési vagy letelepede� jogállással 
kell rendelkezniük 

*Európai Unió, Európai Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás

Az előzetes letelepedési jogállás csak 5 
évig érvényes. Amikor már több mint 5 
éve tartózkodik az Egyesült Királyságban, 
akkor ismételt kérelmet kell majd 
benyújtania, hogy megszerezze a 
letelepede� jogállást

Érvényes útlevél vagy nemze� 
személyazonosító igazolvány

Társadalombiztosítási szám 
(Na�onal Insurance)

Születési anyakönyvi kivonat / egyéb 
dokumentumok a családi viszony 
igazolására

Szükség lehet egyéb dokumentumokra 
is, melyek igazolják, hogy mennyi ideje 
él az Egyesült Királyságban, pl. P60, 
P45, számla önkormányza� adóról vagy 
levél iskolától/egyetemtől

Telefon és e-mail-cím

Ha nem biometrikus, akkor benyújthatja 
a kérelmet a 
gov.uk/se�led-status-eu-ci�zens-families 
weboldalon

Ha a személyazonosító irat biometrikus, 
töltse le az ingyenes EU Exit: ID docu-
ment check / ID dokumentum-el-
lenőrző alkalmazást az okostelefonjára, 
majd nyújtsa be a kérelmet 

A kérelmek feldolgozása 
változhat az egyéni 
körülmények függvényében

Ha segítségre vagy információra van 
szüksége, vagy a feldolgozás állásáról 
szeretne tájékoztatást kapni, hívja az 
EUSS Resolu�on Centre segélyvonalat a 
0300 123 7379-es  telefonszámon.

Se�led status / A letelepede� jogállásra 
(határozatlan időtartamú tartózkodási 
engedély) olyan EU-állampolgárok 
jogosultak, akik a kérelem benyújtása 
elő� már legalább 5 éve az Egyesült 
Királyságban élnek.

Amennyiben a gyermekei számára szeretné 
benyújtani a kérelmet, hozzákapcsolhatja 
az ő kérelmüket a sajátjához

Ellenőrizze, hogy az útlevelén vagy 
személyi igazolványán van-e 
biometrikus szimbólum

Ha nem nyújt be kérelmet, elveszí� a 
jogot, hogy munkát vállaljon, hogy 
ingyenesen igénybe vegye az egészségügyi 
szolgáltatásokat, hogy részt vegyen az 
oktatásban, és hogy hozzáférjen 
közellátásokhoz, például ju�atásokhoz és 
utazási támogatásokhoz.

A Belügyminisztériumtól (Home Office – 
HO) e-mailben kapni fog egy 16 jegyű 
egyedi azonosítót (UAN)

A HO kérhet további adatokat, például 
dokumentumokat, melyek bizonyítják, 
hogy az Egyesült Királyságban 
tartózkodo�

UAN

E-mailben fogja megkapni az igazolást a 
kérelem benyújtásáról (Cer�ficate of 
applica�on – COA) és a levelet jogállás 
irán� kérelem kimeneteléről

A rendszerben INGYENESEN be lehet 
nyújtani a kérelmet

Az EUSS-ről további információkat a gov.uk/se�led-status-eu-ci�zens-families weboldalon talál

Amennyiben a gyermek az Egyesült 
Királyságban születe�, de nem brit 
állampolgár, akkor is kell kérelmet 
benyújtani

NI
(NINO)

Kinek kell kérelmezni?

Mennyi ideig tart?

Kapcsola�elvétel a Belügyminisztériummal

A jogállás megerősítéséhez kérelmet 
kel benyújtania az EU letelepedési 
rendszerbe (EU Se�lement scheme - EUSS)

Pre-se�led status / Az előzetes 
letelepedési jogállásra olyan EU-állam-
polgárok jogosultak, akik a kérelem 
benyújtásakor még nem élnek 5 éve az 
Egyesült Királyságban.

Mi történik, ha nem nyújtok be 
                                               kérelmet?

Milyen jogállást kérelmezhet?

Mire van szükség a kérelemhez?

Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?

Kérelem gyermekek számára

Miután benyújto�a a kérelmét

ELUTASÍTVA
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