Угорщина: Інформація для осіб без громадянства та
під ризиком безгромадянства, які втікають з України
Координаційний центр ЄМБ (Європейська мережа з питань безгромадянства): Угорський
Гельсінський Комітет
Останнє оновлення: 4 квітня 2022 року
Це коротке зібрання інформації по окремим країнам для апатридів (осіб без громадянства) та
осіб під ризиком безгромадянства, які втікають з України. Він слугує джерелом інформації для
тих, хто надає допомогу біженцям, і для постраждалих осіб. Акцент зроблений на апатридах та
тих, хто наражений на ризик безгромадянства, зокрема на особах без документів. Посилання на
загальнішу інформацію для біженців з України надаються далі в тексті. Ми намагаємося
регулярно оновлювати інформацію. Якщо ви володієте новою інформацією, будь ласка, напишіть
листа на Ukraine.crisis@statelessness.eu. Джерелом наданої інформації є координаційний центр
ЄМБ, якщо в тексті не вказано інакше.

1. СИТУАЦІЯ НА КОРДОНІ ТА ВИМОГИ ЩОДО В’ЇЗДУ
П’ять пунктів перетину кордону працюють між Україною та Угорщиною. Угорщина дозволяє в’їзд на
свою територію усім біженцям з України, навіть якщо вони не мають необхідних документів. Осіб без
біометричних паспортів (в тому числі тих, хто подорожує транзитом) будуть супроводжувати до пункту
реєстрації в прикордонній зоні. Волонтери та НУО присутні в прикордонних зонах та на залізничній
станції в Будапешті, надаючи необхідну підтримку, житло, а також допомогу з подальшим
переміщенням.
Більше інформації про пункти перетину кордону та вимоги щодо в’їзду можна дізнатися на сторінках:
Державної прикордонної служби України і Головної сторінки Угорського Гельсінського комітету.
Необхідні
документи

●
●
●
●

В’їзд та
реєстрація

●

●

●

Особи без громадянства: немає особливих вимог
Особи без документів: усіх, хто подорожує без документів, супроводжуватимуть
до пункту реєстрації для фіксування особистої інформації
Дорослі: біометричний паспорт, документи, що посвідчують особу або свідоцтво
про народження
Діти: неповнолітні особи без супроводу дорослих повинні мати дозвіл від батьків
на виїзд з України; жодних особливих вимог щодо в’їзду до Угорщини
Особи, які не є громадянами України та ЄС (в тому числі особи без громадянства,
якщо вони не мали міжнародного захисту в Україні - дивіться нижче): будуть
направлені до пункту реєстрації в прикордонній зоні для фіксації персональних
даних; можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання
спочатку на 30 днів (з можливістю продовження); повинні підготуватися до
повернення до країни походження з Угорщини; відсутня інформація щодо вимоги
підтвердження законного перебування в Україні
Бенефіціари міжнародного захисту в Україні: будуть направлені до пункту
реєстрації; можуть подати заяву на отримання тимчасового захисту або 30денного дозволу на тимчасове проживання
Діти без супроводу дорослих: немає особливих вимог; згідно з угорськими
посадовцями, до Угорщини не в’їздили неповнолітні особи без супроводу, але
звіти громадянського суспільства свідчать про протилежне
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Документи,
які
видаються

●

●
Статус в’їзду

●

Особи, які не є громадянами України та ЄС (в тому числі особи без громадянства,
якщо вони не мали міжнародного захисту в Україні): дозвіл на тимчасове
проживання (довідка дійсна протягом 30 днів, з можливістю продовження)
Особа, яка подає заяву на тимчасовий захист: офіційна довідка, яка підтверджує
процес розгляду заяви
Відвідувач за правилами Шенгену, тимчасовий захист, тимчасове проживання

2. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ
В Угорщині обмежені способи отримання захисту. Статус біженця і субсидіарний захист недоступні для
осіб, які втікають з України, через законодавчі обмеження. Доступні варіанти тимчасового захисту на
основі законодавства ЄС, або статус безгромадянства. Угорщина має обмежене право на тимчасовий
захист громадян України та членів їх родин, а також біженців та членів їх родин, визнаних в Україні до
24 лютого 2022 року. Решта осіб, які не є громадянами України та ЄС, повинні подати прохання про
притулок за загальними правилами. Однак, від травня 2020 року подати заяву про надання притулку з
території Угорщини стало неможливим. Всі, хто бажає подати заяву, мають прибути до угорського
посольства в Києві, або в Белграді, засвідчити свої наміри і очікувати схвального рішення від угорської
влади про можливість поїхати до Угорщини і подати заявку. Інформація щодо тимчасового захисту
підсумована у таблиці нижче (щодо статусу безгромадянства, дивіться Розділ 3).
Угорський Гельсінський комітет радить особам, які не можуть отримати тимчасовий захист в
Угорщині, якомога швидше звернутися по безкоштовну юридичну консультацію.
Тимчасовий захист (menedékes)
Що це означає?

Тимчасовий захист для громадян України і членів їх родин, а також біженців і
членів їх родин, визнаних в Україні до 24 лютого 2022 року

Чи можуть
апатриди та/або
особи без
документів подати
заяву?

Ні (якщо вони не відповідають вище наведеним критеріям)

Де подати заяву?

У будь-якому з «пунктів збору» в прикордонній зоні; або в будь-якому
імміграційному центрі в робочий час

Процедура та
права

Прийняття рішення протягом 45 днів, необхідно підтвердити наявність
українського громадянства, статусу біженця, або родинні зв’язки із визнаним
біженцем; за відсутності документів владні структури будуть ставити
уточнювальні запитання під час слухання; право на проживання, харчування
та медичне обслуговування; право отримати дозвіл на працевлаштування (а
також спрощений доступ до певних форм зайнятості)

Права після
визнання

Посвідчення особи, захист до 3 років; право на соціальне забезпечення,
проживання, харчування, медичне обслуговування, спрощену процедуру
отримання дозволу на роботу, право працювати на певних посадах без
спеціального дозволу, право на медичну допомогу та освіту для дітей,
фінансова допомога
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Більше інформації шукайте у:
●
●
●
●

Угорський Гельсінський комітет, Інформація та юридична допомога для біженців з України
УВКБ ООН в Угорщині, Тимчасовий захист
KIND & Child Circle, Замітка про дітей без супроводу дорослих, які тікають з України
Право на захист, Хто такі особи без громадянства, які втекли з України внаслідок російського
вторгнення 24 лютого 2022 року

3. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗГРОМАДЯНСТВА ТА ЗАХИСТ
Для апатридів важливо визначити як право на міжнародний захист, так і їхнє безгромадянство. Важливо
розглянути кожну заяву та в явній формі визнати обидва статуси, щоб людина могла отримати
міжнародний захист, якщо вона його потребуватиме — навіть якщо вона є особою без громадянства.
Визначення безгромадянства має проходити одночасно з або після визначення статусу біженця, з
належною увагою до пріоритетності клопотання про притулок та принципу конфіденційності для
біженців в процедурі визнання безгромадянства. Більше інформації шукайте у: Коротке зібрання
інформації ЄМБ щодо визначення безгромадянства та захисту в Європі.
В Угорщині існує спеціальна процедура визначення статусу безгромадянства і статусу захисту
безгромадянства. Процедура узагальнена у таблиці нижче. Більше інформації шукайте у: Індекс
безгромадянства ЄМБ Угорщини та Інформаційний буклет про безгромадянство Угорського
Гельсінського комітету. Особам, які хочуть подати заяву на отримання статуту безгромадянства,
рекомендують зв’язатися з Угорським Гельсінським комітетом для отримання безкоштовної юридичної
допомоги.
Статус безгромадянства
Що це означає?

Захист особи, яка не вважається громадянином жодної країни, відповідно
до її законодавства. (Зверніть увагу, що Угорщина застосовує визначення
особи без громадянства, яке є більш вузьким, ніж визначення Конвенції
1954 року)

Чи можуть апатриди
та/або особи без
документів подати
заяву?

Так

Де подати заяву?

У місцевому відділенні Національного Генерального Управління у Справах
Іноземців

Процедура та права

Заява в письмовій або усній формі будь-якою мовою, без формальних
вимог, безкоштовно, без обмеження в часі, без вимоги легального
перебування, надається перекладач, доступна безкоштовна юридична
допомога, обов’язкова співбесіда; прийняття рішення протягом 45 днів
(можливе продовження); тимчасова посвідка на проживання тривалістю 6
місяців з можливістю продовження (не видається затриманим та висланим
особам); без права на працевлаштування, проживання чи соціальну
допомогу; право на апеляцію у випадку негативного рішення

Права після визнання

Гуманітарний дозвіл на проживання тривалістю максимум 3 роки з
поновленням щороку; проїзний документ; право на працевлаштування на
основі дозволу (важко отримати); можна подати заяву на натуралізацію
після 3 років постійного проживання (жорсткі вимоги, недосяжні на
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практиці); доступ до освіти, соціального забезпечення для працівників,
базова невідкладна державна медична допомога

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ДО ТРЕТІХ КРАЇН
Визнана особа без громадянства з проїзним документом може подорожувати до третіх країн. Особи, які
подали заяву на отримання статусу безгромадянства, особи під ризиком безгромадянства і особи без
документів не мають права подорожувати до третіх країн. Сюди належать особи з довідкою про право
на тимчасове проживання, бенефіціари тимчасового захисту і шукачі притулку, які не можуть покинути
територію Угорщини у процесі і повинні передати своє посвідчення особи і проїзні документи
представникам влади.

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Повідомляється, що пункти прибуття в Угорщину достатньо забезпечені їжею та іншими необхідними
речами, доступними безкоштовно. Безкоштовне проживання надається за рахунок розміщення
волонтерами біженців у себе. Основну допомогу надають благодійні організації та окремі волонтери. Є
інформація, що влада Угорщини змушувала людей виходити з потягів, які перетинають кордон
Угорщини та Румунії, на тій підставі, що вони не мають біометричного паспорта, або повинні мати
«транзитний документ».

6. ОГРАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ АПАТРИДАМ
Угорський Гельсінський комітет
https://helsinki.hu/en/ukr/
https://www.facebook.com/helsinkibizottsag
(+36 1) 321 4323 / (+36 1) 321 4327 / (+36 1) 321 4141
helsinki@helsinki.hu / ukrainecrisis@helsinki.hu

УВКБ ООН
https://help.unhcr.org/hungary/uk/
З Угорщини: 06 80 310 310
З України: 0 800 504 546
hunbu@unhcr.org

Угорська державна служба імміграції
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en
+36 1 463 9292
Контактна інформація для регіональних офісів

Лондон, Велика Британія
Медіа: +44 7522 525673
info@statelessness.eu
www.statelessness.eu
Європейська мережа з питань безгромадянства є благодійною організацією, зареєстрованою в Англії. Реєстраційний номер
благодійної організації: 1158414.

