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Az Ukrajnából menekülőknek joguk van belépni Magyarországra. A menekülő állampolgárságától
függ, hogy milyen lehetőségei vannak Magyarországon.
Ukrán állampolgár vagyok és Ukrajnából Magyarországra menekültem.
Azok az ukrán állampolgárok, akiknek van biometrikus útlevele, 3 hónapig szabadon
tartózkodhatnak és mozoghatnak az Európai Unión belül. Biometrikus útlevél nélkül viszont nem
utazhatnak tovább Magyarországról az Európai Unió más országaiba. (Biometrikus útlevél az
olyan útlevél, amely egy beépített chipet is tartalmaz.)
Az Európai Unió úgy döntött, hogy ideiglenes védelmet nyújt azoknak az ukrán állampolgároknak
és családtagjaiknak, akik 2022. február 24. előtt Ukrajnában éltek. Ezt az ideiglenes védelmet
hívjuk másképpen menedékes státusznak. Erről a védelemről később bővebben is írunk.
Családtagnak számít e szabály értelmében a házastárs, az élettárs, a kiskorú gyermek és azok a
rokonok, akik egy háztartásban éltek. A családtagok akkor is jogosultak erre a védelemre, ha
nem ukrán állampolgárok.
Magyar állampolgár vagyok és Ukrajnából Magyarországra menekültem.
A magyar állampolgárok nem kérhetnek menedékes védelmet, hiszen ők Magyarországra
hazatérnek és itt bármeddig tartózkodhatnak külön engedély nélkül. De a jelenlegi helyzetben az
Ukrajnából menekülő magyar állampolgároknak is járnak azok a szolgáltatások, mint az ukrán
állampolgároknak, akik védelmet kérnek.
Nem vagyok sem magyar, sem ukrán állampolgár, de Ukrajnában éltem és Magyarországra
menekültem.
A március 8. óta már csak azok kérhetnek menedékes státuszt Magyarországon, akik ukrán
állampolgársággal rendelkeznek. Más országok állampolgárai akkor sem kérhetnek ilyen
védelmet, ha félnek hazatérni a származási (állampolgárságuk szerinti) országukba. Nekik és
segítőiknek javasoljuk, hogy mihamarabb lépjenek velünk kapcsolatba.
Aki csak rövid ideig maradna Magyarországon, mert haza szeretne térni a származási
országába, az egy “ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást” fog kapni az idegenrendészeti
hatóságtól (“Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság”, OIF). Ezzel az irattal joga van
Magyarországon tartózkodni legfeljebb 30 napig. Fontos, hogy ezzel az irattal az EU-n belüli
országhatárokat nem lehet átlépni. Ha az érintett személynek nincsen szállása, kérheti, hogy az
idegenrendészeti hatóság kijelöljön számára egy szálláshelyet. A magyar állam más típusú
segítségére nem ad jogot ez az igazolás.
Engem Ukrajna ismert el menekültként, és most Magyarországra menekültem.
Akik korábban Ukrajnában kaptak menedékjogot, ugyanúgy jogosultak a menedékes védelemre
most Magyarországon, mint az ukrán állampolgárok. Az Ukrajnában elismert menekültek
családtagjai is jogosultak menedékes státuszra.
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Mit jelent a menedékes státusz, és hogyan tudom kérni?
Ezt a védelmet az ukrán állampolgárok, az ő családtagjaik és az Ukrajnában elismert menekültek
és családtagjaik kaphatják meg. Ez független attól, hogy közvetlenül Ukrajnából érkeztek-e
Magyarországra. De a védelem csak akkor jár, ha február 24. előtt Ukrajnában tartózkodtak). A
menedékes státusz (ideiglenes védelem) egységes minden uniós országban.
A menedékes státuszt senki nem kapja meg automatikusan, azt kérni kell. A kérelmet
személyesen kell benyújtani a bármelyik “gyűjtőponton”, a nap 24 órájában. Gyűjtőpontok
ezeken a helyeken vannak: Fehérgyarmat, Cigánd. A kérelmet az idegenrendészeti hatóság
(OIF) bármely ügyfélszolgálati irodájában is be lehet adni, nyitvatartási időben. Az
idegenrendészeti hatóság (OIF) irodáinak, ügyfélszolgálatainak címeit itt találhatja (oif.gov.hu).
A hatóságnak az eljárást 45 napon belül le kell folytatnia. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy
ukrán állampolgár, vagy Ukrajnában élt, mint elismert menekült, vagy előbbiek családtagja. Ezt a
legkönnyebben valamilyen hivatalos irattal (mint például személyi igazolvány, útlevél, családi
kapcsolatot igazoló okirat) tudja megtenni. Fontos, hogy akkor is jár a védelem, ha a feltételek
teljesülnek, de a kérelmezőnek nincs semmilyen okmánya. Ekkor a hatóság egy meghallgatáson
részletesebben kérdezi majd meg, hogy honnan érkezett.
Milyen jogaim vannak, ha kérem a menedékes státuszt?
Ha valaki menedékes státuszt kér, onnantól joga van az állam által biztosított ellátáshoz. Ez
magában foglalja a szállást, az étkezést és az orvosi ellátást is. Akinek valaki más nyújt szállást,
annak nem kell az állam által biztosított szálláshelyre mennie, de erről szólnia kell a hatóságnak
erről amikor kéri a menedékes státuszt. Ebben az esetben a kérelmező kevesebb támogatást
kap, de orvosi ellátásra így is jogosult.
Aki menedékes státuszt kap, bizonyos szakmákban most külön engedély nélkül is dolgozhat. A
menedékesek a többi szakmában is most könnyebb feltételekkel kaphatnak munkavállalási
engedélyt. A menedékeseknek, ha nincs hol lakniuk, az állam biztosít szállást. A
menedékeseknek jár az egészségügyi ellátás és a gyerekeknek az oktatás is.
A menedékes magyar személyi igazolványt is kap, ami különbözik a magyar állampolgárok
személyi igazolványától.
A menedékes státusz legfeljebb 3 évig érvényes.
Milyen jogai vannak az Ukrajnából menekülő magyar állampolgároknak?
A jelenlegi helyzetben nekik is joguk van ugyanahhoz a támogatáshoz, amit a magyar állam a
menedékeseknek nyújt.
A Magyar Helsinki Bizottság segíti az Ukrajnából menekülőket. Ahogy eddig, ezután is
számíthatnak ránk a menedékkérők: szakszerű és ingyenes jogi segítséget nyújtunk nekik a
tanácsadástól a képviseletig.
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