Інформація для біженців із України (UA)
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Біженці з України мають право в'їзду до Угорщини. Від громадянства біженців залежать ті
можливості, якими вони можуть скористатися в Угорщині.
Я громадянин/громадянка України, біженець, що прибув з України до Угорщини.
Громадяни України, які мають біометричний закордонний паспорт, протягом 3 місяців
мають право вільно перебувати в Угорщині та пересуватися в Європейському Союзі. Проте
без біометричного закордонного паспорта залишати територію Угорщини та їхати далі до
країн-членів Європейського Союзу права не мають. (Біометричним є паспорт, що містить у
собі вбудований чип.)
У Європейському Союзі було ухвалено рішення про те, що всім громадянам України та
членам їхніх сімей, які до 24 лютого 2022 року жили в Україні, буде надано тимчасовий
захист. Цей тимчасовий захист називається ще статусом прохача притулку. Цей статус
відрізняється від статусу біженця. Угорською мовою він називається: menedékes. Про цю
форму захисту ми ще проінформуємо вас детальніше. Згідно з правилами членами сім'ї є
чоловік/дружина, фактичний чоловік/фактична дружина, неповнолітні діти, а також родичі,
що живуть разом з вами. Члени сім'ї громадян України мають право на тимчасовий захист,
навіть якщо вони не є громадянами України.
Я громадянин/громадянка Угорщини, біженець, що прибув з України до Угорщини.
Громадяни Угорщини не мають права звертатися з проханням про тимчасовий захист,
адже вони повертаються до Угорщини додому і можуть тут перебувати необмежену
кількість часу без жодних спеціальних дозволів. Однак у цій ситуації угорським
громадянам, що рятуються з України, також надаються послуги, що надаються прохачам
притулку-громадянам України.
Я не є громадянином/громадянкою ні Угорщини, ні України, але жив/жила в Україні та є
біженцем, який прибув з України до Угорщини.
З 8 березня подавати прохання про тимчасовий захист мають право лише громадяни
України. Громадяни інших країн не можуть подавати прохання про тимчасовий захист,
навіть якщо вони бояться повертатися в країну походження (країну свого громадянства). Їм
та їхнім помічникам ми радимо якнайшвидше налагодити з нами зв'язок.
Ті особи, які бажають залишатися в Угорщині протягом короткого часу, тому що мають
намір повернутися до країни походження, отримають дозвіл на тимчасове перебування в
Угорській Дирекції Міграційної Служби та Громадянства (Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság, OIF). Цей документ надає право на перебування у країні протягом 30 днів.
Важливою умовою є той факт, що цей документ не надає права на перетин державних
кордонів країн-членів ЄС. Якщо у прохача немає житла, він може звернутися до міграційної
служби з проханням забезпечити йому житло. Цей дозвіл не надає права на допомогу
іншого типу з боку угорської держави.
Я отримав статус біженця в Україні, і зараз прибув з України до Угорщини.
Ті особи, яким раніше в Україні було надано статус біженців, мають право на тимчасовий
захист так само, як і громадяни України. Статус тимчасового захисту належить також
членам сім'ї осіб, яким раніше в Україні було надано статус біженців.
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Що означає статус тимчасового захисту і як можна попросити його надання?
Тимчасовий захист надається громадянам України, членам їхньої сім'ї, а також особам та
членам їх сімей, яким раніше в Україні було надано статус біженців. Це не залежить від
того, чи прибули вони до Угорщини безпосередньо з України. Однак тимчасовий захист
надається лише у тому випадку, якщо до 24 лютого вони перебували в Україні. Статус
притулку (тимчасовий захист) є єдиним у всіх країнах-членах ЄС.
Статус тимчасового захисту нікому не надається автоматично, його надання потрібно
попросити. Прохання про надання статусу необхідно подати особисто у будь-якому з
«пунктів збору прохань», які працюють протягом 24 годин на добу. Пункти збору прохань
працюють у наступних місцях: Фехердярмат (Fehérgyarmat), Циганд (Cigánd). Прохання
також можна подати до будь-якого бюро Угорської Дирекції Міграційної Служби та
Громадянства (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, OIF) у робочі години. Адреси
бюро Угорської Дирекції Міграційної Служби та Громадянства (OIF) Ви знайдете тут
(oif.gov.hu).
Відомство має завершити процедуру надання тимчасового захисту протягом 45 днів.
Прохач зобов'язаний довести, що він є громадянином України, або що він/вона жив/жила в
Україні зі статусом біженця, або є членом їхньої сім'ї. Найпростіше це зробити за
допомогою будь-якого офіційного документа (наприклад, посвідчення особи, закордонного
паспорта, документа, що підтверджує сімейні стосунки). Важливо також знати, що захист
належить прохачеві і в тому випадку, якщо умови наявны, але у нього немає жодних
документів. В такому випадку відомство під час співбесіди детально розпитає прохача про
те, як він прибув у країну.
Які я матиму права, якщо звернуся за наданням статусу тимчасового захисту?
Якщо Ви звернетесь за наданням тимчасового захисту, Вам належить захист, що
надається державою. Він включає забезпечення житла, харчування та медичного догляду.
Якщо житло Вам надасть будь-хто інший, Ви не зобов'язані скористатися наданим
державою житлом, однак маєте про це попередити відомство тоді, коли звертатиметеся за
наданням статусу тимчасового захисту. У цьому випадку прохач від держави отримає
менше допомоги, але на медичний догляд право має.
Ті, хто отримав тимчасовий захист, можуть влаштуватися на певні робочі місця без
додаткового дозволу. В теперішній ситуації прохачі тимчасового захисту можуть отримати
дозвіл на роботу в спрощеному режимі і на інші робочі місця. Якщо прохачі тимчасового
захисту не мають житла, держава забезпечить його їм. Просителям тимчасового захисту
забезпечують їжу, а дітям -навчання.
Прохачі тимчасового захисту отримають угорське посвідчення особи, однак воно
відрізнятиметься від посвідчення особи угорських громадян.
Статус тимчасового захисту є дійсним максимум протягом 3 років.
Якими є права угорських громадян, які є біженцями з України?
Нині їм також належить підтримка, яку угорська держава надає прохачам статусу
тимчасового захисту.
Угорський Гельсінський Комітет допомагає біженцям із України. Біженці як досі, так і надалі
можуть розраховувати на нас: ми надамо їм професійну безкоштовну юридичну допомогу,
починаючи від консультацій до представництва.
Контактні дан:
ukrainecrisis@helsinki.hu | facebook.com/helsinkibizottsag | helsinki.hu/en
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