Universal Credit tájékoztató adatlap
Az Universal Credit egy állami hozzájárulás a megélhetési költségekhez. Azoknak jár, akik nem
dolgoznak, vagy kevés a jövedelmük.
Az Universal Credit juttatás hat részből áll:
1. Az alaptámogatás havi £265,31 és £525,72 közötti összeg.
2. Gyerekek 16 éves koráig fizetett támogatás, vagy 20 éves koráig, ha iskolába vagy
főiskolára jár.
3. Lakhatási támogatás.
4. Munkavállalási képességet korlátozó fogyatékkosság vagy betegség miatt járó támogatás.
5. Súlyosan fogyatékos személy gondozásáért járó támogatás.
6. Gyermekgondozás költségeihez való hozzájárulás, amíg Ön dolgozik.
Feltételek
Az Universal Creditre való jogosultsághoz szükséges:
1. A betöltött 18. Életév (bizonyos esetekben 16 vagy 17 évesen is jogosult lehet rá)
2. Nyugdíjkorhatár alatti életkor (60-68 év, születési évtől és nemtől függően – itt lehet
utánanézni: https://www.gov.uk/state-pension-age),
3. Életvitelszerűen az Egyesült Királyságban vagy Írországban kell tartózkodni (további
tájékoztatásért forduljon a szociális juttatásokhoz való hozzáférésről szóló külön
tájékoztatónkhoz),
4. Ne legyen nappali tagozatos diák (jóllehet, ez alól vannak kivételek),
5. Egyezzen bele az igénylői kötelezettségvállalásba, továbbá
6. Nem lehet £16000-ot meghaladó megtakarítása.
Az Universal Creditet párosan is meg lehet igényelni, akkor is, ha a pár egyik tagja elérte a
nyugdíjkorhatárt, vagy tanul. Ha párja 18 éven aluli, nem tartózkodik életvitelszerűen az
Egyesült Királyságban, börtönben van, vagy bevándorlói jogállása miatt ki van zárva a
juttatásokat kapók köréből, akkor egyedülállóként igényelheti meg a Universal Creditet. Nem
fogják Önöket párosan elbírálni, ha párja nem él Önnel, és legalább 6 hónapja távol van, illetve
várhatóan legalább 6 hónapig távolmarad.
Igénylői kötelezettségvállalás
Az igénylői kötelezettségvállalás meghatározza, hogy Ön mit vállalt annak érdekében, hogy
felkészüljön a munkavállalásra és munkát keressen, illetve mit vállalt jövedelme megnövelése
érdekében, ha már dolgozik. Ezt egyéni körülményei figyelembevételével határozzák meg. Egy
Önnel folytatott beszélgetés alapján állapítják meg. Rendszeresen átdolgozzuk és felülvizsgáljuk
annak érdekében, hogy ez továbbra is megfeleljen egyéni körülményeinek és a helyi
munkaerőpiaci lehetőségeknek. Az igénylői kötelezettségvállalásban meghatározott munkával
kapcsolatos kötelezettségszegés a juttatás csökkentését eredményezheti.
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Munkával kapcsolatos feltétel nem lesz megszabva, ha például:
• Munkavállalási képességet korlátozó fogyatékkossága vagy betegsége van.
• Súlyosan fogyatékos személyt gondoz,
• 1 évesnél fiatalabb gyermeket nevel,
• Ön terhes, és kevesebb, mint 11 hét van hátra a szülés várható dátumáig,
• Jövedelme eleve elég magas.
Anyagi feltételek
Nem jogosult Universal Creditre, ha megtakarításai meghaladják a £16000-ot. £6000 fölött
£250-onként havi £4,35-tal csökkentik az Universal Credit összegét.
Az Universal Credit esetében nincs jövedelemhatár. Azonban jövedelme 55%-át levonják a
kérelméből. Ez azt jelenti, hogyha nagyon magas a jövedelme, akkor az Önnek járó Universal
Credit összeg valószínűleg nulla.
Fontos, hogy a jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék levonása utáni
jövedelmét (nettó jövedelmét) veszik alapul.
Ha egy, vagy több gyermeket nevel, akkor a havi jövedelem £573-ig nem befolyásolja a
Universal Credit összegét (ez az összeg havi £344-ra csökkent, ha lakhatási költségtámogatásban
részesül). Ez az ún. munkabérhatár. Az Önnek folyósított Universal Credit összeget a
munkabérhatár feletti jövedelmének 55%-ával csökkentik.
Egyéb jövedelme, – például a nyugdíj, egyéb juttatások, tartásdíj, diákhitel, vagyonkezelői
alapból származó jövedelem – szintén levonásra kerül. Az ilyen jellegű jövedelmek 100%-ban
kerülnek levonásra.
Gyerekek
A rendszeresen Önnel élő gyermekek után is kaphat támogatást. Első gyermeke után havi £290ot kap, minden további gyermek után pedig havi £244,58-ot.
Ha gyermeke átmenetileg nincs otthon, attól még „rendszeresen otthonélőnek” minősül, ha
távolmaradása várhatóan kevesebb, mint 6 hónap. Ha gyermeke külföldre utazik, akkor a
távolmaradási időszaknak kevesebbnek kell lennie egy hónapnál.
Egy gyermek rendszeresen több, mint egy személynél lakhat. A hangsúly a szokásos életmódon
van, és nem az egyes személyekkel vagy egyes helyeken töltött időtartamon. Ha egy gyerek
rendszeresen kettő, vagy több helyen él, akkor a gyermekért elsősorban felelős személy kapja a
támogatást.Ha gyermeke csak a hétvégéket tölti Önnél, attól még folyósíthatják Önnek a
Universal Credit gyermektámogatási részét, ha Ön a gyermekért elsősorban felelős személy.
A gyermekért elsősorban felelős személy valószínűleg az, aki:
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• Meghozza a gyermek életével kapcsolatos mindennapi döntéseket,
• Ruhával, cipővel, tisztálkodási szerekkel, és egyéb mindennap használt tárgyakkal ellátja
a gyermeket,
• A gyermek iskolájában, orvosánál, fogorvosánál fő kapcsolattartóként van megadva,
illetve
• Aki betegség esetén a gyereket ápolja.
Csak egy személy lehet a gyermekért elsősorban felelős személy.
Ha gyermeke betöltötte a 16. életévét, akkor további feltételeknek kell megfni. Gyermeke
ellátásáért a gyermek 19. születésnapját követő szeptember 1-ig folyósíthatják Önnek a juttatást.
A gyermeknek ehhez iskolába vagy főiskolára kell járnia. A képzés nem adhat felsőoktatási
oklevelet vagy diplomát (degree/diploma of higher education), felsőfokú nemzeti diplomát
(HND), vagy egyéb, emelt szintű iskolai végzettségnél (advanced higher) magasabb fokú
végzettséget. A képzésnek legalább heti 12 órányi tanításból, gyakorlati munkából vagy
felügyelt tanulásból kell állnia. Ha gyermeke 19 éves, akkor 19 éves korát megelőzően kellett,
hogy felvegyék a képzésre.
Önnek dolgoznia kell ahhoz, hogy gyermekgondozási hozzájárulást kapjon – pl. a gyermek
bölcsődei elhelyezéséhez, gyermekfelügyelethez vagy napközihez. A Munka és Nyugdíjügyi
Minisztériumot tájékoztatnia kell a gyermekgondozásra költözz összegről. Ezt megteheti online,
az Universal Credit fiókján keresztül. A gyermekgondozásért fizetett költségek 85%-át
visszatérítik Önnek havi legfeljebb £646,35-ig (egy gyermek esetében) vagy havi £1108,04-ig
(két, vagy több gyermek esetében).
Lakhatás
Lakhatási támogatást kaphat, ha lakbért vagy kiszolgálási díjat kell fizetnie otthonáért. A
lakbértámogatás összege az Ön környékére meghatározott „helyi lakhatási díjtól” (Local
Housing Allowance) függ. Ezek itt tekinthetőek meg.
Különböző ingatlanméretek esetében különböző a meghatározott díj összege. Az ingatlan
tényleges méretét nem veszik figyelembe. Ehelyett az számít, hogy a juttatásokra vonatkozó
törvény alapján hány hálószobára jogosult. Így előfordulhat, hogy tényleges lakbérénél
alacsonyabb támogatást kap. Külön hálószobában helyezhetőek el a következő személyek:
• Ön (vagy Ön és párja, ha párkapcsolatban van)
• Két 10 éven aluli gyermek,
• Két azonos nemű gyermek,
• Minden további gyermek (pl. ha 3 gyereke van, és kettőnek közös szobája van), és
• Minden más Önnel élő felnőtt.
A 16 éven aluli azonos nemű gyerekektől elvárható, hogy közös szobájuk legyen. Ugyanez
elvárható a 10 éven aluli gyermekektől is, nemtől függetlenül.
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Ha önkormányzati lakást vagy lakásszövetkezeti lakást bérel, akkor a tényleges lakbére kerül
kifizetésre (a helyi lakhatási díj helyett). Azonban a folyósított összeg csökken, ha a
jogosultságánál több hálószobája van. Egy plusz hálószoba esetén a lakhatási támogatás 14%-kal
csökken. Két, vagy több plusz hálószoba esetén a lakhatási támogatás 25%-kal csökken. Ezt a
köznyelvben „hálószobaadónak” hívják. Skóciában a skót kormánytól megigényelheti az egyéni
elbírálású lakáscélú támogatást (Discretionary Housing Payment) a „hálószobaadó”
ellensúlyozására. Bővebb tájékoztatás talál itt:
https://www.gov.scot/policies/social-security/support-with-housing-costs/
Az Universal Credit lakhatási támogatás részét Önnek, vagy közvetlenül bérbeadójának
folyósíthatjuk, ahogy Ön szeretné.

Fogyatékosság
A Munka és Nyugdíjügyi Minisztérium felméri a munkaképességét. Ki kell töltenie egy
formanyomtatványt, és csatolnia kell az orvosi leleteket. Ha a felmérést követően megállapítják,
hogy Ön munkaképtelen, akkor az Universal Credit részeként további támogatásban részesül.
Gondozói támogatást is kaphat, ha rendszeres és jelentősmértékben gondoskodik egy súlyosan
fogyatékos személyről. A juttatás feltételei megegyeznek a gondozói juttatás feltételeivel. A
gondozói juttatásról bővebb információt talál itt - https://www.gov.uk/carers-allowance
Fogyatékos gyermek után további támogatást kap, melynek összege havi £414,88, ez a fenti
gyermektámogatásokon felül jár. Általában kisebb összeget folyósítanak, ha a gyermeknek jár a
fogyatékossággal élő gyermekek megélhetési támogatása, a fogyatékossági gyermekellátás, vagy
a személyi függetlenségi juttatás.
A juttatások felső összeghatára
Levonásokra kerül sor akkor is, ha eléri a juttatások felső összeghatárát. A juttatások felső
összeghatára gyermektelen kérelmezők esetében £1116,67. Ez £1666,67-ra emelkedik
egyedülálló szülő esetében, vagy párosan benyújtott igényléskor. A felső összeghatár általában
az egy személynek fizethető juttatások maximális összege (beleértve az összes juttatást, nem
csak az Universal Creditet).
Az Universal Creditet általában havonta folyósítják, azonban a Skóciában élők kérhetik, hogy a
kifizetések kéthetente történjenek.
Mi van akkor, ha visszautasítják a kérelmemet?
Ha kérelmét visszautasítják, akkor kérheti ennek újbóli elbírálását a Munka- és Nyugdíjügyi
Minisztériumtól. Ezt általában egy hónapon belül kell megtenni. Ha elutasítják az újbóli
elbírálásra vonatkozó kérelmét, akkor a független elsőfokú szakbírósághoz nyújthatja be
fellebbezését. Ezt általában egy hónapon belül kell megtenni.

Hova fordulhatok további segítségért vagy tanácsadásért?
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• Citizens Advice Scotland - https://www.cas.org.uk/helptoclaim
• Turn2Us - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
• Shelter - https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline (for
housing related advice)
• Child Poverty Action Group (Gyermekszegénység elleni akciócsoport) https://askcpag.org.uk/home
• Az Universal Creditet itt lehet megigényelni - https://www.gov.uk/apply-universal-credit

TÁJÉKOZTATJUK, hogy ez a tájékoztató csak összefoglalja, hogy milyen jogosultságai
lehetnek. Nem ismerteti jogait azok teljességében, és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Ha
jogaival kapcsolatban további információra van szüksége, illetve meg akarja tudni, hogy ezek
hogyan befolyásolják személyes körülményeit, akkor forduljon szakképzett jogászhoz vagy
egyéb tanácsadóhoz!
A dokumentumban linkelt külső weboldalak tartalma angol nyelvű.
Készült az SCVO Community Capacity and Resilience Fund (Skót Önkéntes Szervezetek Tanácsának közösségi
kapacitás- és ellenállóképesség-építési alapja) és a skót kormány anyagi támogatásával [5/5/2022]
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