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 Інформація для не громадян України, що рятуються з України (UA) 

Актуалізовано: 31.3.2022 

    
 

Ви можете зв'язатися з нами через: ukrainecrisis@helsinki.hu | facebook.com/helsinkibizottsag 

Ви знайдете корисну інформацію у цій брошурі, якщо ви не є громадянином/громадянкою України, але ви жили 
в Україні і вам довелося її залишити через війну. 

Ця брошура не для вас, якщо 

• вас українське чи угорське підданство; або 

• ваші близькі родичі є громадянами України; або 

• ви жили в Україні, отримавши статус біженця. 

У будь-якому з цих випадків читайте, будь ласка, інформацію тут: https://helsinki.hu/en/ukr/. 

I. В'їзд та перебування в Угорщині 

1. Чи можу я в'їхати і залишатися в Угорщині? 
Так, можете, якщо ви прибуваєте безпосередньо з України. Ви можете в'їхати навіть у тому 
випадку, якщо у вас немає необхідних документів (наприклад, паспорта). Якщо ви бажаєте в'їхати з 
будь-якої іншої країни, застосовуватимуться загальні правила. Це означає, що якщо людям, які 
прибувають з вашої країни в «Шенгенську зону», потрібна віза, вам також потрібна віза для в'їзду 
до Угорщини. 
Після в'їзду до Угорщини вас відвезуть до пункту реєстрації, що знаходиться недалеко від кордону. 
Відповідний орган зареєструє там ваші особисті дані. Вам потрібно буде довести, що ви 
перебували в Україні на законних підставах. Ви можете це зробити, пред'явивши, наприклад, вид 
на проживання в Україні. Потім ви отримаєте дозвіл на тимчасове пербування в Угорщині 
(угорською: «ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás»). Цей документ дійсний протягом мінімум 1 
місяця та максимум 3 місяців. Важливо отримати тимчасовий дозвіл на проживання, тому що цей 
документ підтверджує ваше право на перебування в Угорщині. Якщо ви в'їхали в Угорщину і не 
отримали тимчасовий дозвіл на тимчасове перебування, вам слід подати заяву на його отримання 
якнайшвидше. З цією метою зверніться до будь-якого імміграційного офісу (адреси ви знайдете тут: 
https://bit.ly/3imS3DR). 

2. Чи можу я подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту («menedékes») в Угорщині? 
Ні. Лише громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на набуття статусу 
тимчасового захисту («menedékes») в Угорщині. Членами сім'ї є: чоловік/дружина, фактичний 
чоловік/дружина, діти до 18 років та родичі, які проживають разом. На отримання тимчасового 
захисту також мають право особи, які набули статусу біженця в Україні. 

3. Я був/була особою, яка шукала притулок в Україні. Чи можу я в'їхати в Угорщину? 
Так. Якщо ви звернулися за наданням статусу біженця в Україні, але ще не отримали його, ви 
можете в'їхати до Угорщини (див. питання 1). Рекомендуємо вам якнайшвидше звернутися за 
безкоштовною юридичною допомогою до Угорського Гельсінського комітету. 

4. У мене немає громадянства. Чи можу я в'їхати до Угорщини? 
Так (див. питання 1). Якщо ви не маєте громадянства, ви також можете звернутися за наданням 
статусу особи без громадянства в Угорщині. Зв'яжіться з Угорським Гельсінським комітетом для 
отримання безкоштовної юридичної допомоги якнайшвидше. Додаткову інформацію про цю 
процедуру читайте у нашій брошурі для осіб без громадянства: https://bit.ly/3L3nYWc. 
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II. Що я можу робити, отримавши дозвіл на тимчасове перебування в 
Угорщині (‘ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás’)? 

1. Чи можу я виїжджати до інших країн ЄС, отримавши дозвіл на тимчасове перебування в 
Угорщині? 

Ні. Цей документ не забезпечує права на перетинання кордонів ЄС. Якщо ви хочете поїхати до 
іншої європейської країни, вам може знадобитися віза. Посольства можуть надати інформацію про 
імміграційні правила своєї країни. Якщо посольства зайняті та не відповідають, ви можете 
звернутися до неурядових організацій, які надають допомогу біженцям у тій країні. Перелік таких 
організацій див. тут: https://bit.ly/3JwYsIq. 

2. Мені нема де зупинитися чи переночувати в Угорщині. Які у мене можливості за наявності 
дозволу на тимчасове перебування? 

Якщо вам нема де зупинитися або переночувати, ви можете отримати допомогу від угорської 
влади. Скажіть про це співробітнику імміграційної служби, який видасть вам тимчасовий дозвіл на 
проживання. Імміграційні власті знайдуть місце, де ви зможете зупинитися/переночувати. 

3. Чи можу я отримати будь-яку іншу допомогу за наявності дозволу на тимчасове перебування? 
Ні. Цей документ не надає права на отримання будь-якої іншої допомоги з боку угорської держави. 
Але ви можете звернутися до неурядових організацій, які допомагають українським біженцям 
https://ukrainehelp.hu/en/. 

4. Чи можу я отримати медичну допомогу за наявності дозволу на тимчасове перебування? 
Ви маєте право лише на невідкладну медичну допомогу та обов'язкові щеплення. 

5. Чи можу я працювати в Угорщині за наявності дозволу на тимчасове перебування? 
Ні.  

6. Чи можу я продовжити дозвіл на тимчасове перебування? 
Ви можете запросити продовження (відновлення) дозволу на тимчасове перебування в 
імміграційній службі. Ви можете зробити це тільки в тому випадку, якщо ви не можете повернутися 
додому і немає іншої країни, яка б дозволила вам в'їхати. Ви повинні вказати владі причини, через 
які ви не можете повернутися додому. Дозвіл на тимчасове перебування може бути продовжений 
максимум на 3 місяці. Ви можете подати заяву на його продовження у місцевому імміграційному 
офісі.  

III. Інші типи видів на проживання 
Якщо ви хочете залишатися в Угорщині більш тривалий час, вам потрібно подати заяву на 
отримання виду на проживання. Види на проживання бувають різні, їхнє надання пов'язане з 
різними умовами. Ви можете отримати вид на проживання з метою навчання, стажування, 
працевлаштування тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт імміграційної 
служби: www.oif.gov.hu. 
Якщо вам потрібна безкоштовна юридична допомога для подання заяви на отримання виду на 
проживання, звертайтесь до Угорської ассціації по работі з мігрантами Menedek 
(menedek@menedek.hu) або за адресою: ukraine@muknet.hu та ukraine@bpbar.hu. 

IV. Якщо ви боїтеся повернутися до своєї країни походження 
Якщо ви вважаєте, що у вас вдома можуть виникнути серйозні проблеми з дотриманням прав 
людини, ви повинні отримати право на подання заяви про надання вам статусу притулку (статусу 
біженця) в Угорщині. Це може статися, наприклад, в тому випадку, якщо ви можете зазнати тортур, 
побиття, затримання або вашому життю через ваші політичні погляди або віросповідання 
загрожуватиме небезпека, через те, що ви належите до менштнт, або через те, що ви гей, 
лесбіянка чи трансгендер. Статус притулку/біженця – це не те саме, що тимчасовий захист. 
Отримати статус притулку/біженця в Угорщині дуже складно, тому, якщо ви боїтеся повертатися 
додому, якнайшвидше зверніться до Угорського Гельсінського комітету за безкоштовною 
юридичною допомогою. 
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