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Інформація для громадян України та членів їх сімей, 
які залишають Україну (UA) 

Останнє оновлення: 28 березня 2022 року. 
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Ця пам'ятка містить корисну інформацію для вас, якщо ви є громадянином/громадянкою України, членом сім'ї 
громадянина/громадянки України та проживали в Україні до 24 лютого. Громадяни України, які рятуються з 
України, та члени їхніх сімей можуть вільно в'їжджати до Угорщини через будь-який пункт пропуску на кордоні. 

1. На який захист я маю право в Угорщині? 

Європейський Союз ухвалив рішення про надання тимчасового захисту громадянам України та 
членам їхніх сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та були змушені покинути 
Україну через війну. Такий самий захист буде надано тим, хто проживав в Україні до 24 лютого 
2022 року з офіційним статусом біженця. Цей тимчасовий захист також називається статусом 
притулку в Угорщині. 

Тимчасовий захист надається і в тому випадку, якщо ви прибули до Угорщини не безпосередньо з 
України, а через іншу країну. Членами сім'ї є: чоловік/дружина, фактичний чоловік/фактична 
дружина, діти до 18 років та родичі, які проживали в одному господарстві в Україні. Члени 
сім'ї мають право на тимчасовий захист, навіть якщо вони не є громадянами України. 

Статус тимчасового захисту діє до 4 березня 2023 року. 

2. Яким чином можна звернутися за наданням статусу тимчасового захисту? 

За наданням статусу тимчасового захисту необхідно звернутися, статус тимчасового захисту 
нікому автоматично не надається. Заяву потрібно подати особисто у будь-якому "пункті збору" 
поблизу кордону, протягом 24 годин на добу. Заяву також можна подати в будь-якому офісі 
Управління у справах іноземців (Національне головне управління у справах іноземців - OIF) 
у робочі часи. 

Адреси офісів та клієнтських служб OIF можна знайти тут (oif.gov.hu). У Будапешті заяви можна 
подати лише в офісі OIF за адресою: Harmat utca 131 (10-й район), з 8 до 16 години, 7 днів на 
тиждень. Вам не потрібно писати заяву заздалегідь, ви отримаєте анкету (форму) в офісі OIF, яку 
вам потрібно буде заповнити там. 

Влада повинна ухвалити рішення у вашій справі протягом 45 днів. Під час процедури ви повинні 
довести, що ви є громадянином/громадянкою України або членом сім'ї громадянина/громадянки 
України. Найпростіше це довести за допомогою офіційного документа, наприклад, посвідчення 
особи, паспорта чи офіційного документа, що підтверджує, що ви є членом сім'ї 
громадянина/громадянки України. Тимчасовий захист надається також за наявності умов, навіть 
якщо у вас немає офіційного документа, що їх підтверджує. У цьому випадку влада більш докладно 
розпитає вас про те, звідки ви приїхали. 

3. Які я маю права, якщо я подам заяву про надання тимчасового захисту? 

Якщо ви подасте заяву про надання тимчасового захисту, ви маєте право на допомогу держави: 

• Проживання, харчування та медичне обслуговування: якщо під час подання заяви у вас 
немає постійного житла (де ви можете жити протягом більш тривалого періоду), повідомте 
про це владу, коли ви подаватимете заяву про надання тимчасового захисту. Ви також 
можете прийняти рішення про те, що проживатимете у власному житлі (наприклад, з сім'єю, 
друзями), але ви також повинні повідомити про це владу. Після подання заяви ви 
отримаєте право на угорську медичну допомогу, незалежно від того, запезбечила вам 
житло держава чи ви живете в іншому місці. 

• Щомісячна фінансова допомога на проживання: ви маєте право на щомісячну допомогу 
у розмірі 22 800 угорських форинтів. Дітям належить щомісячна допомога у розмірі 13 700 
угорських форинтів. Повідомте OIF, якщо ви це потребуєте. 
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• Безкоштовний переклад особистих документів: OIF сплатить вартість перекладу ваших 
особистих документів угорською мовою, якщо ви це попросите. Такими особистими 
документами є, наприклад, свідоцтва про народження та шлюб, або офіційні документи, що 
підтверджують освіту або професійну кваліфікацію. 

• Працевлаштування: з деякими професіями можна працювати без спеціального дозволу, з 
іншими можна отримати дозвіл на роботу на пільгових умовах; 

• Освіта, ясла та дитячий садок для дітей; 

• Знижка на подорож, що здешевлює її: для цього ви повинні запросити довідку в OIF. Ви 
можете безкоштовно їздити угорськими поїздами та громадським транспортом Будапешта 
без сертифікату. Все, що вам потрібно, це український паспорт, українське посвідчення 
особи або дозвіл на проживання в Україні. 

4. Які у мене права після набуття статусу тимчасового захисту? 

Як прохач тимчасового захисту, ви, як і раніше, маєте право на вищевказані пільги: проживання, 
харчування, медичне обслуговування, щомісячна фінансова допомога на проживання, 
працевлаштування, витрати на переклад, навчання дітей та розміщення в дитячих садках/яслах, 
пільги на проїзд. Ви також маєте право на наступне: 

• Посвідчення особи. 

• Безкоштовне вивчення угорської мови: 520 годин навчання угорській мові, а також 
можливість безкоштовного складання іспиту. 

• Допомога на навчання: разова грошова допомога, якщо ваша дитина ходить до школи. 

• Поєднання сім'ї: якщо член вашої сім'ї отримав тимчасовий захист в іншій країні ЄС, ви 
маєте право жити в одній країні. 

Якщо ви влаштуєтеся на роботу або отримаєте пенсію, ви втратите право на отримання 
щомісячної фінансової допомоги на проживання. З питань, пов'язаних з працевлаштуванням, 
охороною здоров'я та освітою, звертайтесь за допомогою до Асоціації Menedék (Притулок): 
menedek@menedek.hu (www.menedek.hu). 

5. Які у мене зобов'язання після отримання статусу тимчасового захисту? 

Якщо ви переїдете з наданого вам житла, ви повинні заявити свою нову адресу в OIF. Ви повинні 
дотримуватися угорського законодавства та співпрацювати з OIF. Якщо ви втратите або у вас 
вкрадуть паспорт або інші офіційні документи, ви повинні терміново повідомити про це в OIF. Ви 
повинні отримати обов'язкові щеплення в Угорщині, якщо ви не отримали їх раніше. 

Угорський Гельсінський комітет допомагає біженцям із України. Зв'яжіться з нами, щоб отримати безкоштовну 
юридичну допомогу. 
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