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Nem küldhetnek vissza Ukrajnába, nem utasíthatnak ki.
Jogszerűen tartózkodsz Magyarországon.

Ezt úgy hívják ideiglenes védelemre vagy jogosult és
menedékes státuszt kaphatsz.

 
Jogod van ehhez,

ha te vagy a családod ukrán állampolgár, vagy Ukrajnában 
 kaptatok menedékjogot a háború kitörése előtt. 

 
Az országba való beléptetést  a rendőrök végzik.

Velük a határon, a segítségpontokon, pályaudvarokon is
találkozhatsz.

A katasztrófavédelem, a segélyszervezetekkel (pl. Máltai
Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász) együtt segítenek

neked szállást találni és odajutni.
 

 Ukrajnából érkeztem Magyarországra, milyen
védelmet kaphatok?



 
Keresd mindenképpen a határ melletti 5 segítségpontot

(Záhony, Barabás, Lónya, Beregsurány, Tiszabecs), 
 ahol segítenek 

- megkeresni felnőtt rokonodat, 
- addig is biztonságos helyre jutni (gondoskodni az ideiglenes

elhelyezésedről).
Ha nem múltál el 18 éves, kapsz egy gyámot, aki a törvényes

képviselőd lesz addig is. 
Ha egy másik országban vagy, mint a családod, jogod van

ahhoz, hogy együtt éljetek. Mindig kérhetsz segítséget ahhoz,
hogy kapcsolatba léphess velük. Minden segítséget és

gondoskodást meg kell kapj addig is, amíg nem élsz együtt a
családoddal.

 

Egyedül - szülő vagy más felnőtt hozzátartozó
nélkül - jöttem át a határon, milyen segítséget

kaphatok? 



 
Jogod lesz az állam által biztosított ellátáshoz. 

Ez nem jelent menekültstátuszt.
 

Kaphatsz:
 

-  szállást egy befogadó állomáson (menekülttáborban), 
- ingyenes orvosi ellátást (pl. ha háziorvoshoz, fogorvoshoz

kell menned, ha gyógyszerre van szükséged, mentőt kell
hívni hozzád, be kell vinni a sürgősségire (pl. eltörik a

kezed), vagy ha be kell feküdnöd a kórházba),
- 18 éven aluliként oktatást és havi pénzbeli támogatást is.

 
 

Mit jelent, hogy menedékes leszek?



 
A kérelmet személyesen tudod beadni 

- az ún. gyűjtőpontok bármelyikén (jelenleg ilyet találsz
Záhonynál, Fehérgyarmaton, Cigándon) a nap 24 órájában, 
- vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bármely

ügyfélszolgálati irodáján ügyfélfogadási időben. 
 

Nem vagytok kötelesek menekülttáborban, befogadó
állomáson tartózkodni, ha tudtok rokonoknál, barátoknál

vagy más segítőtöknél lakni vagy a lakhatást saját
erőtökből meg tudjátok oldani.

 

Ukrán állampolgár vagyok, hogyan kaphatok 
 menedékes státuszt Magyarországon? 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1733&Itemid=2107&lang=hu
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu


Természetesen jogszerűen tartózkodsz Magyarország
területén, bármikor beléphetsz az országba,  szabadon

mozoghatsz, 
és

a menedékes státuszhoz kapcsolódó kedvezményeket is
biztosítani kell számodra. 

Magyar állampolgárságom is van, ez mit
jelent a védelem szempontjából? 



Záhony, Kárpát utca 4. – Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és
Dr. Béres József Kollégium (+ 36 (45) 525056)

Barabás, Árpád utca 28. – Petőfi Sándor Művelődési Ház (+36 (45)
485621)

Lónya, Árpád utca 113. – Művelődési Ház (+36 (45) 443005)
Beregsurány, II. Rákóczi Ferenc utca 1. – Kastélypark

Tiszabecs, Rákóczi Ferenc utca 13.

 
Az ukrán-magyar határ mellett 

5 segítségpontot jelöltek ki, ahol mindenben segítséget kaphatsz:
 

1.

2.

3.
4.
5.

 
Egyébként a rendőrség segít regisztrációs /gyűjtőponthoz ponthoz

jutni.
 
 
 

Hol kaphatok leghamarabb segítséget,
ha átértem a határon? 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=z%C3%A1hony+kand%C3%B3+k%C3%A1lm%C3%A1n+k%C3%B6zleked%C3%A9si+szakk%C3%B6z%C3%A9piskola+gimn%C3%A1zium+%C3%A9s+dr.+b%C3%A9res+j%C3%B3zsef+koll%C3%A9gium+k%C3%A1rp%C3%A1t+utca&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


 
 
 

Kérd a rendőrség segítségét és mindenképpen menj el a
segítségpontra! 

Ne fogadd el a gyanúsan kedves, olcsó vagy ingyen fuvart,
munkát, szállást kínálók ajánlatát!  A segítségpontokon tudják,
hogyan érhetsz el a rokonokhoz, milyen segítséget kaphatsz, 

hogyan utazhatsz tovább.
 
 

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (ingyenesen
hívható a nap 24 órájában) segít, ha úgy érzed bajba kerültél: 

+36 80 20 55 20
 

okit@csalad.hu
 
 

Légy elővigyázatos, ellenőrizd az
információkat  ! 



Ha biometrikus ukrán útleveled van (tehát van
benne egy chip), 90 napig vízummentesen

tartózkodhatsz Magyarországon.
 

A menedékeseknek járó támogatásokhoz azonban
ekkor nem jutsz hozzá - azt kérelmezned kell. 

Ha van ukrán útlevelem, más papír is
szükséges az itt tartózkodáshoz? 



További információk:
 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (http://www.bmbah.hu/)
 

UNHCR (https://help.unhcr.org/hungary/) 
 

Magyar Helsinki Bizottság (https://helsinki.hu/informacio-az-ukrajnabol-
menekuloknek/)

 
Menedék Egyesület (https://menedek.hu/hirek/mi-tortenik-az-ukrajnabol-

menekulokkel) 
 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (ombudsman)
(https://www.ajbh.hu/en/fontos-informaciok-az-ukrajnabol-menekulok-

szamara) 
 

Hallássérült menekültek segítése:
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)

karpatalja@sinosz.hu /  +36 70 930 7547
 
 

IOM Magyarország: https://hungary.iom.int/; 
https://www.volret.hu/; 

e-mail: iombudapest@iom.int; telefon: +36 1 472 2500)
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