
Hogyan
ellenőrizhetem és
igazolhatom az 
EU-s letelepedett
jogállásomat?

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

HUNGARIAN



A számítógépén, tabletén vagy okostelefonján menjen a
következő címre:

 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

 



Ezt a szolgáltatást arra használhatja, hogy:
 

-ellenőrizze letelepedett vagy előzetesen letelepedett
jogállását

-egy speciális kódhoz jusson, mellyel igazolhatja jogállását,
például a munkáltatója felé

-frissítse személyes adatait, pl. útlevélszámát vagy email
címét 

- ellenőrizze, milyen jogok illetik az Egyesült Királyságban, pl.
a munkavállaláshoz vagy a szociális juttatásokhoz való jog 



Mire lesz szüksége?
 

-Személyi azonosítójára: azt az okmányszámot adja
meg, amit a kérelem benyújtásakor használt
(útlevélszám, személyi igazolványszám vagy biometrikus
tartózkodási kártya vagy engedély)
- születési idő
-egyszer használt kód: minden új belépéshez új kódot
küldenek a mobiltelefonjára vagy az email címére, ezért
hozzá kell tudnia férni ezek egyikéhez



Menjen
a Gov.uk

honlapra és
kattintson a
“Start now”

ikonra



Válassza ki azt
az okmányt, amit a kérelem

benyújtásakor használt a
mellette lévő körre való

kattintással.
 

Ezután kattintson a zöld
“Continue” (tovább) gombra. 



Írja be a teljes
okmányszámot,

számokkal és
betűkkel együtt.

 
Kattintson a zöld

“Continue” (tovább)
gombra.



Írja be a
születési idejét!

 
Kattintson a zöld

“Continue”
(tovább) gombra.



A belépéshez és a
jogállása ellenőrzéséhez szüksége lesz
az egyszer használt kódra, amit vagy
 SMS-ben vagy emailben küldenek el

Önnek. 
 

Válassza ki az Önnek kedvezőbb
opciót!

 
Kattintson a zöld “Continue” (tovább)

gombra.



Írja be a hatjegyű kódot!

Kattintson
a zöld “Continue”
(tovább) gombra.



Name and surname

Most már látnia
kell a fényképét

és az Önnek
odaítélt jogállást.

Igazolja
jogállását
valaki más

felé

Lépjen ki a rendszerből.

Nézze
meg a személyes

adatait, és
kattintson a

linkekre, hogy
tájékozódjon a

jogairól.

Itt frissítheti
személyes adatait.



Kilépés a rendszerből

Válassza ki, mit
kíván frissíteni. 

 
Kattintson a “Continue”

(tovább) gombra!

Frissítse személyes adatait



Kilépés a rendszerből

Frissítse személyes adatait



Igazolja jogállását

Ki kell választania, mi okból kívánja
igazolni a jogállását. Amennyiben azt

kívánja igazolni, hogy vállalhat munkát az
Egyesült Királyságban, a rendszer

egy kódot generál Önnek. Ezután meg
kell adnia annak a személynek az email
címét, aki kérte Öntől az igazolást. Ez a

személy kap majd egy emailt a
UKVI-től, és be kell ütnie a generált
kódot, hogy ellenőrizhesse az Ön

jogállását.



Igazolja jogállását



Befejezés és kilépés a rendszerből



VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
A MIGRANT CENTRE NI-AL!
 

 

 

EMAIL CÍM

euss@migrantcentreni.org 

TELEFONSZÁM
07730747860

Az Advice NI-al az ingyenes, telefonos segélyvonalon is felveheti a kapcsolatot
a 0800 138 6545-es számon és az euss@advice.net email címen, vagy küldhet

SMS-t ’EUSS’ szöveggel a 66644-es számra, melyben kérheti, hogy hívják fel
telefonon az EU-s Letelepedési Programmal kapcsolatban.


