
EU elszámolási rendszer: Jelentkezzen most Ön és gyermekei jogainak 
védelme érdekében 
 
Szeretnénk emlékeztetni Önöket arra, hogy ha Ön EU, EGT vagy Svájc állampolgár, akkor Ön és 
családtagjai (beleértve az EGT-n kívüli családtagokat is) jogosultak a jelentkezésre az EU elszámolási 
rendszeréhez (EUSS). A jelentkezési határidő azok számára, akik az Egyesült Királyságban éltek az 
átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-én 23:00 órakor, GMT 2021. június 30. 
 
 
 
 
 
 
Mi a jelentkezés folyamata?  
 
Az EUSS alkalmazásai ingyenesek. Az alkalmazás megköveteli, hogy igazolja személyazonosságát és 
állampolgárságát, az Egyesült Királyságban való tartózkodását és a bűncselekmény bejelentését. 
További információ arról, hogy mit kell alkalmaznia,található itt, és az alkalmazások online elérhetők 
a GOV.UK oldalon számítógép, tablet vagy mobiltelefon használatával.  
 
Ha sikeresen jelentkezik az EUSS-be, akkor 2021 június 30. után mindannyian folytathatják az 
Egyesült Királyságban való életet és munkát. A sikeres pályázókkapnak letelepedett vagy előre 
letelepedett státuszt . Ez azt jelenti, hogy továbbra is jogosult lehet hozzáférni ugyanazokra az 
előnyökre és szolgáltatásokra, mint most.  
 
A legfrissebb belügyminisztériumi havi statisztikák azt mutatják, hogy eddig több mint 5,1 millió 
kérelem érkezett az EUSS-hez, a határidő lejárta előtt alig több mint 3 hónap van hátra. Tehát, ha 
még nem tette meg, mindenképpen jelentkezzen most. 
 
Hogyan pályázhat a gyermek nevében? 
 
Jelentkezhet gyermeke nevében, vagy önállóan pályázhatnak. Egy gyermek akkor jogosult 
letelepedett vagy előre rendezett státuszra, ha 21 év alatti, vagy: 

● EU, EGT vagy Svájc állampolgár, 
● nem EU, EGT vagy Svájc állampolgár, de Ön - vagy házastársa vagy civil partnere jelentése 

van még sok hasznos információt erről itt GOV.UK. 
 
Hol kaphat támogatást?  
 
Rengeteg segítség és támogatás áll rendelkezésre a jelentkezéshez. 
 
Az EU elszámolási rendszerének útmutatása Az 
EU, az EGT és a svájci állampolgárok aoldalona jelentkezésvonatkozó útmutatást, beleértve azt is, 
hogy a szülő vagy gondviselő miként pályázna gyermeke (i) 
GOV.UKellenőrizhetikmódjáranevében. 
 
Az EU elszámolási rendszerének megoldási központja 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


Az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel az Egyesült Királyságon kívülről hívhatja a 0300 123 7379-
es vagy a +44 (0) 20 3080 0010-es telefonszámot (hétfőtől péntekig, 8 és 20 óra között, valamint 
szombattól vasárnapig, 9.30 és 16.30 között). Tudjon meg többet a hívási díjakról.  
 
Assisted Digital 
Ez az ingyenes szolgáltatás telefonon és személyesen is elérhető, ha nincs megfelelő hozzáférése, 
készségei vagy önbizalma az online jelentkezési űrlap kitöltéséhez. Lépjen kapcsolatba a We Are 
Digital céggel a 03333 445 675 telefonszámon (hétfőtől péntekig, 9-17 óráig). További 
információkért látogasson el a GOV.UK oldalra. 
 
Személyi igazolvány-beolvasó szolgáltatás 
Ez a szolgáltatás az identitás-ellenőrzési lépés befejezéséhez érhető el, ha nincs hozzáférése az EU 
Exit: ID Document Check alkalmazáshoz. A szolgáltatás igénybevételének adminisztratív díja lehet. A 
helyek listáját a GOV.UK oldalon találja. 
 
Közösségi szervezetek 
A Belügyminisztérium az Egyesült Királyságban 72 szervezetnek nyújtott támogatást, hogy segítséget 
és támogatást nyújtson az uniós polgároknak és családtagjaiknak az EU elszámolási rendszer 
alkalmazásával. Keressen egy helyi közösségi szervezetet a GOV.UK webhelyen.  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

