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 Інформація для біженців з України (UA) 

Останнє оновлення: 28 березня 2022 року. 

    
 

Наші контакти: ukrainecrisis@helsinki.hu | facebook.com/helsinkibizottsag 

 

Біженці з України, залежно від їхнього громадянства, мають різні можливості в Угорщині. Тут ми зібрали 
найважливішу інформацію. Детальну інформацію ви знайдете на сайті helsinki.hu/en/ukr. 

Я громадянин/громадянка України та втік/а з України до Угорщини. 
Громадяни України, які мають біометричний паспорт, можуть вільно перебувати та пересуватися 
територією Європейського Союзу протягом 3 місяців. Біометричний паспорт - це паспорт із 
вбудованим чіпом. 

Без такого паспорта громадяни України, в принципі, не можуть іхати з Угорщини в інші країни ЄС. 
Однак у нинішній ситуації питання про те, чи хтось може перетнути кордон без біометричного 
паспорта, може вирішуватися в різних країнах по-різному. Посольства та імміграційні служби країн 
завжди можуть надати інформацію щодо конкретної ситуації в країні. 

Європейський Союз ухвалив рішення щодо надання тимчасового захисту тим громадянам України 
та членам їхніх сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Цей тимчасовий захист 
також називається статусом притулку. Докладніше про цей захист ми розповімо пізніше. Відповідно 
до цього правила членом сім'ї вважається чоловік/дружина, фактичний чоловік/фактична дружина, 
неповнолітня дитина та родичі, які проживають в одному господарстві. Члени сім'ї мають право на 
такий захист, навіть якщо вони не є громадянами України. 

Детальніше дивись: https://bit.ly/3DoQ1N7 

Раніше я отримав статус біженця в Україні, і тепер утік до Угорщини. 
Ті особи, які раніше набули статусу біженця в Україні, також мають право на тимчасовий захист в 
Угорщині, як і громадяни України. Члени сімей біженців, які набули цього статусу в Україні, також 
мають право на набуття статусу притулку. 

Я громадянин/громадянка Угорщини та втік/а з України до Угорщини. 
Угорські громадяни не можуть звертатися за наданням тимчасового захисту, оскільки вони 
повертаються до Угорщини додому та можуть залишатися тут скільки завгодно без спеціального 
дозволу. Однак у нинішній ситуації угорські громадяни, які тікають з України, мають право на ті ж 
послуги, що й українські громадяни, які шукають тимчасового захисту. 

Я не є ні угорським/угорською, ні українським/українською громадянином/громадянкою, але я жив/а в 
Україні і втік/а в Угорщину. 

На жаль, ті особи, хто не є ні угорським/угорською, ні українським/українською 
громадянином/громаданкою, не можуть звертатися за наданням статусу тимчасового захисту, 
навіть якщо вони бояться повертатися до своєї країни. Ми закликаємо їх та їх помічників зв'язатися 
з нами якнайшвидше. 

Будь-хто, хто залишається в Угорщині лише на короткий час, тому що хоче повернутися додому в 
країну походження, отримає «дозвіл на тимчасове перебування» від Управління у справах 
іноземців («Генеральне національне управління у справах іноземців», OIF). Цей документ 
видається OIF терміном на 1-3 місяці та надає право на перебування в Угорщині. Важливо 
пам'ятати, що цей документ не дає права перетинати національні кордони. Якщо зацікавлена 
особа не має житла, вона може звернутися до імміграційної служби з проханням виділити їй житло. 

Детальніше дивись: https://bit.ly/35rCXtP 

Угорський Гельсінський комітет допомагає біженцям із України. Як і раніше, особи, які шукають притулку, 
можуть розраховувати на нас: ми надамо їм професійну та безкоштовну юридичну допомогу, починаючи від 
консультацій до представництва. Поширені запитання та відповіді на них ви знайдете в цьому документі: 
https://bit.ly/3Ly51LA 
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