Szociális biztonsághoz való jog Skóciában
A 2016. évi skót törvény a következő juttatási rendszerek kifejlesztését engedélyezte a skót
kormánynak. Ezek a brit kormány által biztosított juttatásokon, pl. az állami nyugdíjon
felüliek. A következő linken többet megtudhat az Egyesült Királyság állami szinten
szabályozott juttatásairól - https://www.gov.scot/publications/responsibility-for-benefitsoverview/
A szociális juttatásokhoz való hozzáférés: Letelepedett jogállású uniós polgárok
A letelepedett jogállású uniós állampolgárok a brit állampolgárokkal megegyező módon
férhetnek hozzá a szociális juttatásokhoz, feltéve, ha teljesítik az adott jogosultság feltételeit.
A szociális juttatásokhoz való hozzáférés: Előzetesen letelepedett jogállású uniós polgárok
Az előzetesen letelepedett jogállású uniós állampolgároknak tartózkodási joggal kell
rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a szociális juttatásokra. A következő linken
bővebb tájékoztatást talál a tartózkodási joggal kapcsolatban - https://www.gov.uk/right-toreside
A következő linken többet megtudhat az uniós polgárok juttatásokhoz való jogosultságáról.
A Skóciában elérhető juttatások összefoglalása
•
•
•
•
•
•
•
•

Child Disability Payment (fogyatékossági gyermekellátás)
Child Winter Heating Assistance (gyermekek után járó téli fűtéstámogatás)
Social Security Scotland 5 családtámogatási juttatása – a Best Start Grant terhességi
és csecsemő juttatás, a Best Start Foods élelmiszerjuttatás, a skót gyermekellátás, a
Best Start Grant, a Best Start iskolaelőkészítő juttatás, a Best Start iskoláskorú juttatás
Young carer grant (Fiatal gondozói juttatás)
Carer’s allowance supplement (Gondozói kiegészítő juttatás)
Job start payment (Munkakezdési támogatás)
Funeral Support Payment (Temetési költséghozzájárulás)
Adult Disability Payment (fogyatékossági felnőttellátás)

Child Disability Payment (fogyatékossági gyermekellátás)
Mi ez?
A fogyatékos gyermekek esetleges többletköltségeinek fedezésére folyósított juttatás.
Ez a juttatás adómentes, és két részből áll: ápolás és mobilitás. A 3 hónapnál idősebb
gyermekek után jár az ápolási díj. A 3 évnél idősebb gyermekek után jár a mobilitási díj.
Az ápolási díjnak három kifizetési szintje van: legalacsonyabb (heti £24,45), középső (heti
£61,85) és legmagasabb szint (heti £92,40). Az összeg a gyermek ápolási szükségleteitől
függ.
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Az mobilitási díjnak két kifizetési szintje van: alacsonyabb (heti £24,45), magasabb (heti
£64,50). Az összeg a gyermek mobilitási szintjétől függ. Ezek a számok a 2022. áprilisi
összegeket mutatják, ezek évente emelkednek.
A következő linken többet megtudhat a folyósított összegekről https://www.mygov.scot/child-disability-payment
Ezen a linken konkrét információkat talál a halálos beteg gyermekekről https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Child-DisabilityPayment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf
Kinek jár?
•
•
•
•

Szellemi vagy testi fogyatékossággal élő 16 éven aluliaknak.
A juttatást a Social Security Scotland folyósítja a gyermek 18 éves koráig.
A fogyatékkal élő gyermeknek nincs szüksége diagnózisra. A kérelmező
tájékoztathatja a Social Security Scotlandot a gyermek tüneteiről.
A következő linken többet megtudhat arról, hogy ezt ki kérelmezheti https://www.mygov.scot/child-disability-payment/applicants

Mikor folyósítják?
A fogyatékossági gyermekellátást négyhetente utalják át a kérelemben megadott
bankszámlára.
Halálos beteg gyermek esetében a fogyatékossági gyermekellátást hetente előre fizetik.
A folyósítás a legkorábban a következő időpontban történik:
•
•

Azon a dátumon, amikor kérelme első részét online benyújtotta
Azon a dátumon, amikor először felhívta a Social Security Scotlandot kérelme
elindításához, ha telefonon és nyomtatványon nyújtotta be kérelmét

Ha gyermeke betölti a 16. életévét, a Social Security Scotland keresni fogja, hogy kiderítsék,
a gyermek tudná-e kezelni saját juttatását, vagy lehet-e neki közvetlenül folyósítani a juttatást
Hogyan lehet megigényelni?
A kérelmezési folyamat kétlépcsős, és a kérelmet online, vagy telefonon és írásban lehet
kitölteni (a kérelmet telefonon lehet elindítani, és a következő lépésben felbélyegzett
válaszborítékkal együtt kiküldik Önnek a kitöltendő nyomtatványt).
Halálos beteg gyermek esetében a kérelmezés felgyorsítása érdekében csak egylépcsős a
folyamat.
A két lépcsőt egymáshoz képest 6 héten belül kell kitölteni.
Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem benyújtásáról https://www.mygov.scot/child-disability-payment/how-to-apply
Nem elégedett a határozattal?
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•
•

Ha nem elégedett kérelme elbírálásának eredményével, kérelme felülvizsgálatára
kérheti a Social Security-t, azaz újbóli elbírálást kérhet tőlük.
Az újbóli elbírálástól számított 31 napon belül fellebbezhet az ellen a skóciai elsőfokú
szakbíróságon (First Tier Tribunal for Scotland). Ezen a linken további tájékoztatást
talál a kérelem újbóli elbírálásáról/fellebbezésről - https://www.mygov.scot/childdisability-payment/disagree-decision

Child Winter Heating Assistance (gyermekek után járó téli fűtéstámogatás)
Mi ez?
Minden évben novemberben £214,10-ot fűtéstámogatást folyósítanak a fogyatékossággal élő
gyermekek és fiatalok családjának otthonuk melegen tartásához. Ez a 2022. novemberi
összeg, amelyet minden évben felülvizsgálnak.
Kinek jár?
Skóciában azoknak a fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak jár, akik:
•
•
•

a fogyatékossággal élő gyermekek megélhetési támogatásának legmagasabb ápolási
díjára jogosultak
a fogyatékossági gyermekellátás legmagasabb ápolási díjára jogosultak
a 16-18 év közöttiek személyi függetlenségi juttatásának (Personal Independence
Payment) emelt szintű mindennapi megélhetési díjára jogosultak

Ezen a linken további tájékoztatást talál arról, hogy ezt kik kérelmezhetik https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heatingassistance
Hogyan lehet megigényelni?
•
•

•

A Social Security Scotland a Nyugdíj és Munkaügyi Minisztérium (Department for
Work and Pensions) információi alapján ezt automatikusan folyósítja.
A folyósítás ugyanarra a bankszámlára történik, amelyre az illető fogyatékossággal
élő gyermekek megélhetési támogatása vagy személyi függetlenségi juttatása érkezik.
Ha a fiatal betölti a 16. életévét, akkor a folyósítás közvetlenül neki történik, vagy az
őt képviselő személynek.
Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem Skócia területén kívüli
benyújtásáról - https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-getchild-winter-heating-assistance

Nem elégedett a határozattal?
Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen hívható
számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük felülvizsgálatára.
A döntést a szociális biztonsággal foglalkozó skóciai elsőfokú szakbíróságnál lehet
megfellebbezni (Social Security Chamber of the First-Tier Tribunal for Scotland).
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Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Social Security Scotland öt juttatása
1. Best Start Grant terhességi és csecsemő juttatás (Pregnancy and Baby Payment)
Az első gyermek születésekor £645,35-ot folyósítanak, minden további gyermek esetében
pedig £321,20-ot. Plusz £3021,20-ot folyósítanak ikerszülés esetén. Ezt a terhesség 24. hete
és a csecsemő 6 hónapos kora között lehet megigényelni. Ezek a számok a 2022. áprilisi
összegeket mutatják.
Ezen a linken többet információt talál - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-startfoods/how-it-works
2. Best Start Foods élelmiszerjuttatás
A terhesség alatt és az 1 és 3 éves kor közötti gyermekek esetén 4 hetente £18-ot
folyósítanak. A folyósított összeg az egy évesnél fiatalabb gyermekek esetében 4 hetente
£36-ra emelkedik. Ezt feltöltött PIN-kódos chip Mastercard kártyán keresztül adják, és csak
meghatározott egészséges élelmiszerekre költhető. Ezek a számok a 2021. áprilisi összegeket
mutatják.
Ezen a linken többet információt talál - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-startfoods/how-it-works
3. Scottish Child Payment (skót gyermekellátás)
Gyermekenként a gyermek 6 éves koráig 4 hetente £80-ot folyósítanak. Ezt
gyermekgondozási hozzájárulásként kapják azok a családok, akik bizonyos juttatásokban
részesülnek. Ezek a számok a 2022. áprilisi összegeket mutatják.
Ezen a linken többet információt talál - https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
4. Best Start Grant iskolaelőkészítő juttatás (Early Learning Payment)
2 és 3,5 éves kor közötti gyermekek utáni járó egyszeri £267,65-os támogatás. Ezt akkor is
meg lehet igényelni, ha a gyerek nem jár bölcsődébe/óvodába. Ezek a számok a 2022. áprilisi
összegeket mutatják.
Ezen a linken többet információt talál - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-startfoods/how-it-works
5. Best Start Grant iskoláskorú juttatás (School Age Payment)
A gyermekek iskolakezdésének költségeihez való egyszeri £267,65-os hozzájárulás. Ezek a
számok a 2022. áprilisi összegeket mutatják. Ezen a linken többet információt talál https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
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Hogyan lehet megigényelni?
Interneten, díjmentesen hívható telefonszámon, vagy ingyenes postacímre küldött levélben
lehet megigényelni. Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem benyújtásáról https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-to-apply
Ezen a linken tájékozóhat arról, hogy mely juttatások teszik jogosulttá ezekre a juttatásokrahttps://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/best-start-apply
Nem elégedett a határozattal?
Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen hívható
számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük felülvizsgálatára.
A döntést a szociális biztonsággal foglalkozó skóciai elsőfokú szakbíróságnál lehet
megfellebbezni (Social Security Chamber of the First-Tier Tribunal for Scotland) (kivéve a
Best Start Foods esetében).
Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Fiatal gondozói juttatás (Young Carer Grant)
Mi ez?
Évente £326,65-ot kap minden 16 és 19 év közötti fiatal gondozó, aki fogyatékossági
juttatásban részesülő személyt ápol. A kifizetés a fiatal gondozó által választott számlára
történik. Ezek a számok a 2022. áprilisi összegeket mutatják.
Kinek jár?
A fiatal gondozónak az utóbbi három hónapban átlagosan heti 16 órában kellett, hogy
gondoskodjon valakiről. A fiatal gondozónak olyasvalakiről kell gondoskodnia, aki
jogosultsággal járó juttatást kap. Ezen a linken további tájékoztatást talál arról, hogy ezt kik
kérelmezhetik - https://www.socialsecurity.gov.scot/assetstorage/production/downloads/Young-Carer-Grant-factsheet-English.pdf
Hogyan lehet megigényelni?
Interneten, díjmentesen hívható telefonszámon, vagy ingyenes postacímre küldött levélben
lehet megigényelni. Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem benyújtásáról https://www.mygov.scot/young-carer-grant/how-to-apply
Nem elégedett a határozattal?
Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen hívható
számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük felülvizsgálatára.
A döntést a szociális biztonsággal foglalkozó skóciai elsőfokú szakbíróságnál lehet
megfellebbezni (Social Security Chamber of the First-Tier Tribunal for Scotland).
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Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Gondozói kiegészítő juttatás (Carer allowance supplement)
Mi ez?
£245,70-ot folyósítanak azoknak, akik meghatározott dátumokon teljes/részleges gondozói
kiegészítő juttatásban részesülnek. A kifizetés 6 havonta automatikusan történik. Ezek a
számok a 2022. áprilisi összegeket mutatják. Az összeget évente felülvizsgálják.
Kinek jár?
Ezt a juttatást azok a Skóciában élő gondozók kapják, akik évente kétszer kapnak gondozói
juttatást.
Hogyan lehet megigényelni?
Interneten, díjmentesen hívható telefonszámon, vagy ingyenes postacímre küldött levélben
lehet megigényelni. Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem benyújtásáról https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/applying-outside-of-scotland
Nem elégedett a határozattal?
A gondozói kiegészítő juttatással kapcsolatos döntést újból el lehet bíráltatni vagy meg lehet
fellebbezni, ha az egyén megfelelően kötődik Skóciához, de az Egyesült Királyságon kívül él
EGT területen vagy Svájcban.
Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen hívható
számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük felülvizsgálatára.
A döntést a szociális biztonsággal foglalkozó skóciai elsőfokú szakbíróságnál lehet
megfellebbezni (Social Security Chamber of the First-Tier Tribunal for Scotland).
Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Munkakezdési támogatás (Job Start Payment)
Mi ez?
£267,65-ot folyósítanak azoknak a 16 ás 24 év közöttieknek, akik 6 vagy több havi
munkanélküliséget követően új munkát kezdenek. Gyerekes szülők £428,25-ot kapnak. Ezek
a számok a 2022. áprilisi összegeket mutatják.
Kinek jár?
•

16 és 24 év közöttiek kapják, vagy 16 és 25 év közötti, gondozásból kilépett
személyek. A kérelmezőnek állásajánlatot kell hozzá kapnia, valamint az állásajánlat
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•

napján Skóciában kell tartózkodnia. A munka négy hetes időszaka alatt az
átlagóraszámnak el kell érnie a heti 12 órát.
Az illetőnek előtte legalább 6 hónapig munkanélkülinek kellett lennie és jogosultságot
biztosító juttatást kellett kapnia. A következő linken többet megtudhat a jogosultságot
biztosító juttatásokról - https://www.socialsecurity.gov.scot/assetstorage/production/downloads/Job-Start-Payment-factsheet-English.pdf

Hogyan lehet megigényelni?
Interneten, díjmentesen hívható telefonszámon, vagy ingyenes postacímre küldött levélben
lehet megigényelni. Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem benyújtásáról https://www.mygov.scot/job-start-payment/how-to-apply
Nem elégedett a határozattal?
Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen hívható
számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük felülvizsgálatára.
Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Temetési költséghozzájárulás (Funeral Support Payment)
Mi ez?
•

•

A bizonyos juttatásokban részesülők számára nyújtott egyszeri hozzájárulás a
temetési költségekhez, ha a haláleset az Egyesült Királyságban történt. Ezen a linken
többet információt talál az Ön környékén fizetett összegről https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-apply-and-when
Ez a hozzájárulás az Egyesült Királyságban, illetve bizonyos körülmények között
uniós országokban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban tartott
temetések esetén fizetendő. Ezen a linken (a „Who Can Get The Funeral Support
Payment” részben) további tájékoztatást talál az Egyesült Királyságon kívül tartott
temetésekről - https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-andfuneral-benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-supportpayment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment

Kinek jár?
•
•

A kifizetés a temetési költségek kifizetéséért felelő Skóciában élő személynek jár.
Ezen kívül a következő juttatások valamelyikét kell kapnia: Universal Credit, Income
Support (jövedelemkiegészítő támogatás), Income Based Jobseeker’s Allowance
(jövedelemalapú álláskeresői juttatás), Income Related Employment and Support
Allowance (jövedelemalapú foglalkoztatási és támogatási juttatás), Pension Credit
(nyugdíjkiegészítő juttatás), Housing Benefit (lakhatási juttatás), Child Tax Credit
vagy Credit és Disability vagy Severe Disability része a Working Tax Creditnek
(foglalkoztatottak kiegészítő juttatása).

Hogyan lehet megigényelni?
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•
•

A halálesetet be kell jelenteni, és a temetkezési vállalkozót a kérelem benyújtását
megelőzően fel kell hatalmazni arra, hogy a Social Security Scotlanddal beszélhessen
a kérelemről.
Interneten, díjmentesen hívható telefonszámon, vagy ingyenes postacímre küldött
levélben lehet megigényelni. Ezen a linken további tájékoztatást talál a kérelem
benyújtásáról - https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply

Nem elégedett a határozattal?
•
•
•

Egy adott időkorláton belül ingyenes postacímre küldött levélben vagy díjmentesen
hívható számon meg lehet kérni a Social Security Scotlandet döntésük
felülvizsgálatára.
A döntést a szociális biztonsággal foglalkozó skóciai elsőfokú szakbíróságnál lehet
megfellebbezni (Social Security Chamber of the First-Tier Tribunal for Scotland).
Ezen a linken további tájékoztatást talál az újbóli elbírálásról és a fellebbezésről és az
elérhetőségekről - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefitdecision

New Adult Disability Payment (újfajta fogyatékossági felnőttellátás)
Továbbá bevezetésre kerül egy újfajta fogyatékossági felnőttellátás. Ezt már megigényelhetik
a három kísérleti terület lakosai, és fokozatosan, szakaszosan kerül majd bevezetésre Skócia
többi részén. További információkért látogasson el ide:
https://www.socialsecurity.gov.scot/news-events/news/adult-disability-payment-pilot-opensfor-new-applications

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.
[29/04/2022]
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