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VALAMENNYI JOB CENTRE ZÁRVA TART, NINCS 

IDŐPONTFOGLALÁS.

2020. Március 19., csütörtöktől legalább 3 hónapig a segé-

lyezetteknek nem szükséges a Munkaügyi Központban (Job 

Centre) személyesen megjelenni. Segélyüket a megszokott mó-

don folyósítja a Job Centre, megjelenési kötelezettség nélkül. 

Új ügyfelek online kérelmezhetnek segélyt, amennyiben meg-

felelnek a feltételeknek.

További információk:

• Munkaképtelen és beteg jogosultak, akik nem tudnak 

személyesen megjelenni a PIP (Personal Independence 

Payment) ellátás meghosszabbításával kapcsolatban,  

addig fogják az ellátást kapni, amíg személyesen meg  

tudnak jelenni. 

• Azoknak a munkavállalóknak akik koronavírusos megbe-
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tegedés miatt ESA-ra vagy univerzális ellátásra (Universal 

Credit) van szükségük, nem kell orvosi igazolást (fit note) 

bemutatni.

• Amennyiben a segélyezettek időben bejelentik a hatóság-

nak, hogy a koronavírus miatt maradtak otthon, nem fog-

nak büntetést kapni. A hatóságvizsgálja a kérelmező hely-

zetét és elkötelezettségét, biztosítva, hogy a kérelmező 

méltányosan jár el.

• Azoknak a segélyezetteknek akik a koronavírus miatt ma-

radnak otthon, nem kötelező munkát keresni, valamint fel-

ajánlott állásra rendelkezésre állni. Az otthon töltött idő 

betegállománynak számít. 

Önkéntes karanténban vagyok és azt hallottam, hogy univer-

zális ellátást (Universal Credit) kell kérvényeznem. Valóban ez 

a legjobb opcióm?

Ez attól függ, hogy eddig kapott-e olyan ellátást amit az uni-

verzális ellátás helyettesítene, például adójóváírást (Tax 

Credits) vagy lakásfenntartási támogatást (Housing Benefit).

Ha már kap ilyen ellátást akkor:

• Amennyiben most kérelmezi az univerzális ellátást, az ed-

dig kapott adójóváírások és lakásfenntartási támogatások 

megszűnnek. 

•  A kérelem beadása után kb. 5 hét a várakozási idő az uni-

verzális ellátás folyósításáig. 

•  Univerzális ellátás kérelmezésekor lehet kérni előleget 
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(Advance Payment), de ez egy kamatmentes hitel amit 

vissza kell fizetni. 

Kérjük minden esetben beszéljen egy segély tanácsadóval mi-

előtt univerzális ellátást kérelmezne! 

Amennyiben még nem kap univerzális ellátást de szeretné ké-

relmezni, forduljon hozzánk segítségért! 

A jövedelmem lecsökkent és nehezen élek meg. Nem tudom, 

hogy sikerül-e a heti lakbért befizetnem. Úgy hallottam, hogy 

ha univerzális ellátást (Universal Credit) kérelmezek, már egy 

pár nap alatt kaphatok egy kamatmentes hitelt és az sokat se-

gítene. Igaz ez?

• Aki új kérelmet nyújt be univerzális ellátásra, kérhet elő-

leget. Az előleg összege a kérelmező jövedelméről és sze-

mélyes helyzetétől függ.

• Az előleg (advance payment) egy kamatmentes hitel, amit 

12 hónap alatt lehet visszafizetni. A törlesztőrészleteket 

az univerzális ellátás összegéből vonják le. 

• Amennyiben ön jelenleg nem jogosult adójóváírásra vagy 

lakásfenntartási támogatásra, akkor az univerzális ellátás 

lehet önnek a legjobb opció. Kérjük forduljon egy tanács-

adóhoz mielőtt kérelmezi az univerzális ellátást! 

• Ezen kívül tájékoztassa bérbeadóját a helyzetről.

Önkéntes karanténban vagyok és a munkáltatóm azt mondta, 

hogy fizeti a kötelező táppénzt (Statutory Sick Pay / SSP), de 
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nem többet. Így nehezen élek meg – van más lehetőségem?

Lásd a fenti pontokat. Kérjük forduljon egy tanácsadóhoz. 

Ezen kívül tájékoztassa bérbeadóját a helyzetről.

Félek, hogy elbocsátanak. Igényelhetek univerzális ellátást 

(Universal Credit)?

• Igényelheti, amennyiben eleget tesz az univerzális ellátás 

alapvető feltételeinek: munkaképes korú, megtakarítása-

inak és vagyonának összege £16,000 alatt van, jelenleg 

az Egyesült Királyságban tartózkodik, stb.

• Fontos tudni, hogy az EU-s állampolgárokra külön szabá-

lyok vonatkoznak. Ezekkel kapcsolatban kérjük, forduljon 

egy tanácsadóhoz. 

• Remélhetőleg, a kormány által nemrégiben bejelentett 

munkahelymegtartási program (Job Retention Scheme) 

keretében a munkáltatója továbbra is alkalmazni tudja 

önt. (Lásd a munkavállalók jogairól szóló tájékoztatónkat.) 

Álláskeresőként univerzális ellátásban (Universal Credit) része-

sülök. A szabályok szerint hetente 35 órában kell munkát keres-

nem de otthon önkéntes karanténban vagyunk. Mit tegyek?

Azok a álláskeresők, akik a koronavírus miatt maradnak otthon, 

nem kötelesek munkát keresni, sem felajánlott állást elfogadni, 

és a karantén időtartama betegszabadságnak számít. Ha nin-
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csenek vírusos tünetei, forduljon a munkaügyi ügyintézőjéhez 

(work coach).

Azt hallottam, hogy ha koronavírus megbetegedésem van, vagy 

olyanokkal lakom akik betegek, akkor önkéntes karanténba kell 

vonulnom és táppénzt kell kérelmeznem. Ez igaz?

•  Azok a munkavállalók akik a koronavírus miatt nem tudnak 

dolgozni és jogosultak táppénzre (Statutory Sick Pay) meg 

fogják kapni az első naptól kezdve (és nem a betegsza-

badság negyedik napjától). A kormánynak szándékában 

áll módosítani a törvényt, hogy ez az intézkedés 2020. 

március 13-ig visszamenőleg érvényes legyen.

•  Egy 2020. március 12-i döntés értelmében táppénzt azok 

is kapnak, akik március 13. óta a kormány egészségügyi 

tanácsát követve maradnak otthon, nem csak azok akik 

fertőzöttek. A munkáltatókon múlik, hogy milyen igazolást 

kérnek ezzel kapcsolatban. 

•  Azok a munkavállalók akiknek igazolniuk kell a munkálta-

tójuk felé, hogy a koronavírus miatt maradtak otthon, az 

NHS 111 weboldaláról is kérhetnek igazolást (nem csak 

a háziorvostól). Ez a szolgáltatás jelenleg fejlesztés alatt 

áll és hamarosan elérhető lesz. 
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