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Загальна інформація1.
Мова
В Угорщині загальноприйнятою офіційною мовою є угорська мова.

Адміністративний устрій 
Угорщина є унітарною державою, що складається з 19 округів 
(медьє) і столиці – міста Будапешт. 

Населення
Населення країни становить понад 9,7 мільйонів мешканців.

Контактні телефони екстрених служб
 ♦ Номер служби невідкладної допомоги 112

Посвідчення водія
Якщо ви проживаєте в Угорщині, а ваше посвідчення водія було видано в 
іншій країні, ви можете користуватися ним протягом деякого часу, а 
потім вам буде потрібно локалізувати документ залежно від країни 
видачі.

♦ Якщо посвідчення видано в країні Європейської економічної
зони, ви можете використовувати його в Угорщині протягом
2 років (але не довше терміну дії посвідчення).

♦ Якщо посвідчення видано в країні, яка є учасницею Віденської
конвенції про дорожній рух, ви можете використовувати
його в Угорщині протягом 1 року (але не довше терміну дії
посвідчення).

Якщо посвідчення водія було видано в будь-якій іншій країні, його 
потрібно локалізувати, перш ніж керувати автомобілем в Угорщині. Щоб 
локалізувати посвідчення водія, необхідно надати наступні документи:

♦ посвідчення водія;
♦ дозвіл на проживання;
♦ медичну довідку щодо придатності до керування

транспортним засобом.

Детальнішу інформацію щодо посвідчення водія можна знайти за 
посиланням:
https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-
license-in-hungary/ 

https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
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♦ Адреса посольства України: Istenhegyi út 84/b, 1125 Budapest
(Будапешт)
Телефон: +36 14224120

Посольство України в Угорщині

Перевірка стану здоров’я / вимоги у зв’язку з COVID-19 / 
вакцинація

Під час в’їзду до країни загальні обмеження, пов’язані з 
заходами проти COVID-19, наразі не діють. Угорщина пропонує 
переміщеним особам, які прибувають до країни, щеплення від 
COVID-19. Адреса офіційного сайту про COVID-19: 
https://koronavirus.gov.hu 

2. В'їзд до Угорщини
Власники біометричних паспортів можуть в’їжджати до Угорщини 
без візи і перебувати в країні в цілому 90 днів протягом 
180-денного періоду.

За відсутності біометричного паспорта громадяни України 
можуть в'їхати в країну зі звичайним паспортом. Особи без будь-
яких документів мають звернутися до співробітника поліції на 
кордоні, який зареєструє їх і надасть необхідні документи 
залежно від правового статусу.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: 
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_
k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-
policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
https://koronavirus.gov.hu/
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Отримати тимчасовий захист мають право наступні категорії осіб:

♦ громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого
2022 року;

♦ особи без громадянства або громадяни третіх країн (окрім
України), які отримали міжнародний або національний захист в
Україні до 24 лютого 2022 року;

♦ члени сім'ї зазначених вище категорій.

Де можна зареєструватися для отримання тимчасового захисту 
в Угорщині?
Запити на надання тимчасового захисту можна подавати щодня з 8:00 
до 16:00 у відділі обслуговування клієнтів Національного 
генерального управління поліції з питань іноземців за адресою: 131 
Harmat utca, 1108 Budapest (Будапешт). 

Інші міста 

♦ Мішкольц: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2
♦ Понеділок–вівторок: з 7:30 до 16:00, середа: з 7:30 

до 18:00, п'ятниця: з 7:30 до 14:00
♦ https://goo.gl/maps/fDd8StAtivHJkwWH7

♦ Ньїредьгаза: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 9
♦ Понеділок і середа: з 10:00 до 15:00
♦ https://goo.gl/maps/FRPR1XmJEZd1ZYHK8

♦ Дебрецен: 4033 Debrecen, Sámsoni út 145
♦ Понеділок: з 7:30 до 13:00, вівторок: з 7:30 до 16:00, 

четвер: з 12:00 до 17:30, п'ятниця: з 7:30 до 12:00
♦ https://goo.gl/maps/SYQ3rtQJF7W6Uqnd6

♦ Егер: 3300 Eger, Grónay Sándor u. 3
♦ Вівторок і четвер: з 9:00 до 15:00
♦ https://goo.gl/maps/987KryJAsdirZ6Fg6

♦ Балашадьярмат: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43
♦ Понеділок: з 8:00-16:00, середа: з 8:00 до 18:00
♦ https://goo.gl/maps/xmrNpg6Aqe2krPCr6

♦ Сольнок: 5000 Szolnok, Baross u. 45-51
♦ Вівторок і четвер: з 10:00 до 15:00
♦ https://goo.gl/maps/VMnG5Y9iWyGsSGGM6

♦ Кечкемет: 6600 Kecskemét, Irinyi u. 17/B
♦ Понеділок: з 9:00 до 17:00, вівторок: з 9:00 до 16:00, 

п'ятниця: з 9:00 до 12:00
♦ https://goo.gl/maps/6uV1mcZ4akWaT6ji9

Тимчасовий захист3.

https://goo.gl/maps/fDd8StAtivHJkwWH7
https://goo.gl/maps/FRPR1XmJEZd1ZYHK8
https://goo.gl/maps/SYQ3rtQJF7W6Uqnd6
https://goo.gl/maps/987KryJAsdirZ6Fg6
https://goo.gl/maps/xmrNpg6Aqe2krPCr6
https://goo.gl/maps/VMnG5Y9iWyGsSGGM6
https://goo.gl/maps/6uV1mcZ4akWaT6ji9
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♦ Бекешчаба: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10
♦ Вівторок / середа: з 8:00 до 16:00, четвер: з 7:30 до 17:00,

п'ятниця: з 8:00 до 11:00
♦ https://goo.gl/maps/teiUCGfcnb1yXNYt7

♦ Сегед: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 3/A
♦ Понеділок–середа: з 7:30 до 16:00, четвер: з 7:30 до 17:00
♦ https://goo.gl/maps/ZYF87rs44rFtQHWf9

♦ Печ: 7623 Pécs, Csend u. 3.
♦ Понеділок: з 8:00 до 18:00, вівторок: з 8:00 до16:00,

четвер: з 8:00 до 16:00, п'ятниця: з 7:30 до 12:00
♦ https://goo.gl/maps/bVVrQGURS7vkmiYb9

♦ Сексард: 7100 Szekszárd, Szent István tér 23
♦ Вівторок: з 12:00 до 16:30, четвер: з 9:00 до 15:30
♦ https://goo.gl/maps/SPMD6k5zDtWh8Bc17

♦ Капошвар: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3
♦ Понеділок: з 9:30 до 16:30, середа: з 9:30 до 15:30,

п'ятниця: з 9:30 до 12:00
♦ https://goo.gl/maps/sEYY8wFYF8GTo3Nw5

♦ Веспрем: 8200 Veszprém, Levendula u. 1
♦ Понеділок: з 8:00 до 16:30, вівторок / четвер: з 8:00 до

15:30
♦ https://goo.gl/maps/9KMv4PdwSoJQYrqv7

♦ Секешфегервар: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 38
♦ Понеділок: з 7:30 до 17:00, вівторок–четвер: з 7:30 до

16:00, п'ятниця: з 7:30 до 13:00
♦ https://goo.gl/maps/KcHAnNwDj5XEsBQP9

♦ Татабанья: 2800 Tatabánya, V, Győri út 13.
♦ Понеділок: з 8:00 до 16:30, вівторок / четвер: з 8:00 до

15:30
♦ https://goo.gl/maps/RuxmkB7PSwrAucrY8

♦ Дьєр: 9026 Győr, Szövetség u. 17
♦ Понеділок і середа: з 7:30 до 12:00 та з 12:30 до 16:00,

вівторок: з 7:30 до 12: 00, четвер: з 7:00 до 12:00 та з
12:30 до 17:00

♦ https://goo.gl/maps/6BL9iDqwf8T1EaV67
♦ Сомбатхей: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1

♦ Понеділок: з 9:00 до 16:00
♦ https://goo.gl/maps/tvYzxvwZv4qKgAPG7

♦ Залаегерсег: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44
♦ Вівторок: з 9:00 до 15:00, четвер: з 9:00 до 14:00
♦ https://goo.gl/maps/EK2NJKXCPrw7QDho8

Заяву про надання тимчасового захисту також можна подати в одному з 
державних центрів обслуговування клієнтів. Детальну інформацію можна 
знайти за посиланням: http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=ite
m&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en 

https://goo.gl/maps/teiUCGfcnb1yXNYt7
https://goo.gl/maps/ZYF87rs44rFtQHWf9
https://goo.gl/maps/bVVrQGURS7vkmiYb9
https://goo.gl/maps/SPMD6k5zDtWh8Bc17
https://goo.gl/maps/sEYY8wFYF8GTo3Nw5
https://goo.gl/maps/9KMv4PdwSoJQYrqv7
https://goo.gl/maps/KcHAnNwDj5XEsBQP9
https://goo.gl/maps/RuxmkB7PSwrAucrY8
https://goo.gl/maps/6BL9iDqwf8T1EaV67
https://goo.gl/maps/tvYzxvwZv4qKgAPG7
https://goo.gl/maps/EK2NJKXCPrw7QDho8
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
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Форма заяви доступна за посиланням:

♦ українською й угорською мовами: http://www.bmbah.hu/images/
Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx;

♦ англійською й угорською мовами:  http://www.bmbah.hu/images/
Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx .

Особи, які бажають подати заяву на отримання тимчасового захисту, 
повинні спочатку надати свої дані через електронну платформу 
реєстрації даних (спеціальний додаток або платформу Enter Hungary: 
http://oif.gov.hu). Після цього необхідно особисто з’явитися до органу 
з надання притулку, щоб офіційно подати заяву на отримання 
тимчасового захисту.

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням: http://
ukran2022.oif.gov.hu/ua/

Особи, яким було надано тимчасовий захист, отримують угорське 
посвідчення особи із зазначенням їхнього статусу.

http://www.bmbah.hu/images/Mened%25C3%25A9kes_k%25C3%25A9relem_ukr%25C3%25A1n.docx
http://www.bmbah.hu/images/Mened%25C3%25A9kes_k%25C3%25A9relem_ukr%25C3%25A1n.docx
http://www.bmbah.hu/images/Mened%25C3%25A9kes_k%25C3%25A9relem_angol.docx
http://www.bmbah.hu/images/Mened%25C3%25A9kes_k%25C3%25A9relem_angol.docx
http://oif.gov.hu
http://ukran2022.oif.gov.hu/ua/%25D0%2586%25D0%259D%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%25AF
http://ukran2022.oif.gov.hu/ua/%25D0%2586%25D0%259D%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A6%25D0%2586%25D0%25AF
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Житло 
Прийом організовується поза традиційною системою прийому шукачів 
міжнародного захисту через Угорський благодійний фонд.

Первинний прийом
Первинний прийом відбувається в гуманітарному транзитному пункті – 
спортивно-розважальному центрі BOK у Будапешті, який співпрацює з 
благодійними організаціями. Заклад пропонує притулок, харчування, 
медичне обслуговування, ігрову зону для дітей під наглядом дорослих, 
догляд за немовлятами, а також інформацію про подальше проживання та 
пересування.

Особи, які потребують житла, їжі, ліків або іншої допомоги, можуть 
звернутися до будь-якої з наступних благодійних організацій:

♦ Hungarian Reformed Church Aid: https://jobbadni.hu/en/
♦ Magyar Máltai Szeretetszolgálat: https://www.maltai.hu/
♦ Hungarian Interchurch Aid: https://segelyszervezet.hu/en/
♦ Угорський Червоний Хрест: https://voroskereszt.hu/

Житло для довгострокового проживання
Особи, які звертаються за тимчасовим захистом, та особи, яким надається 
тимчасовий захист, мають право на розміщення в державному пункті 
прийому. Зазвичай надається проживання в притулках або в приватних 
будинках. Особа, яка перебуває під тимчасовим захистом, також може 
отримати кошти на отримання житла. Для цього необхідно кожного місяця 
особисто відвідувати районне управління (járási hivatal / kerületi hivatal).

Доступ до ринку праці 

Громадяни України, які мають біометричний проїзний документ, можуть 
працювати на певних посадах без дозволу на роботу одразу після в’їзду 
до Угорщини. За наявності дозволу на роботу вони можуть працювати за 
більш широким переліком посад протягом періоду, що не перевищує 
90 днів після в’їзду до Угорщини.

Особи, які претендують на тимчасовий захист, можуть працювати на 
певних посадах без дозволу на роботу та за більш широким переліком 
посад за наявності такого дозволу. 

Додаткова інформація про ці права
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Заявник також може виконувати громадські роботи протягом періоду 
оформлення захисту, який становить від 15 до 45 днів.

Особа, якій було надано тимчасовий захист, може працювати на 
певних посадах без дозволу на роботу. Для працевлаштування на іншу 
посаду служба зайнятості видає дозвіл у пільговому порядку.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: http://
ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_
applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections 

Соціальна допомога 

Особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на отримання 
матеріальної допомоги. Особа, яка працює в Угорщині або отримує 
виплати від угорської чи іншої пенсійної системи, не має права на 
допомогу.

Дорослі та неповнолітні особи віком від 16 років (окрім студентів 
денної форми навчання) зобов’язані звернутися до служби зайнятості 
протягом 5 робочих днів з дня отримання грошової допомоги. Через 
45 днів після отримання першої грошової допомоги особа втрачає 
право на ї ї отримання, якщо не погодиться на запропоновану роботу в 
рамках громадських робіт (див. Умови працевлаштування).

Охорона здоров’я

Особи, що знаходяться під тимчасовим захистом, мають безкоштовний 
доступ до необхідної медичної допомоги. Онкохворим і пацієнтам 
з іншими хронічними захворюваннями доступні певні лікарські засоби 
та медична допомога. Ці ж правила поширюються на осіб, які 
звертаються за тимчасовим захистом.

Особи з обох категорій можуть звернутися до компетентного 
територіального закладу охорони здоров’я.

Лікарі загальної практики / лікарі

Знайти свого місцевого лікаря можна на сайті (угорською мовою) за 
посиланням: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/
szerzodott_ szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html 

http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_be
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_be
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_be
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
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Допомога спеціалістів
Якщо у вас є скерування від лікаря загальної практики, зверніться 
безпосередньо до нього за рекомендаціями щодо того, до якого 
спеціаліста звернутися. Інформацію про доступну допомогу спеціалістів 
(угорською мовою) можна також отримати за посиланням: http://
www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/
egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20
ell%C3%A1t%C3%A1sokat%20vehetek%20ig%C3%A9nybe%20
beutal%C3%B3%20n%C3%A9lk%C3%BCl 

Інформація про державну систему охорони здоров’я в Угорщині доступна 
англійською мовою за посиланням: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/
rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_
adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_
alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore 

Стаціонарна медична допомога

Огляд лікарень у Будапешті відповідно до району й розташування 
доступний за посиланням (угорською): http://vitamin-bolt.hu/vitamin_
korhazak/korhazak_Budapest.php 
Біженці, які залишають Україну, мають право на стаціонарну медичну 
допомогу в кожній лікарні Угорщини.

Психологічна допомога 
Якщо вам потрібна психологічна допомога, слід звернутися до таких 
організацій: 

♦ Cordelia Foundation, cordelia@cordelia.hu, тел.: +36 13491450;
♦ Угорська асоціація Next Step: https://nextstepeu.org/contact/.

Домашні тварини
Щоб ввезти домашніх тварин без мікрочипа, вакцинації проти сказу або 
результатів нещодавно проведеного тесту на титр антирабічних антитіл, 
необхідно заповнити реєстраційну форму під час в’їзду до Угорщини. 
Ввезені собаки, коти та тхори перебуватимуть під офіційним контролем 
регіонального ветеринарного управління.

Реєстраційна форма: https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/
Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-
50fed42a2066?t=1645775725087 

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням: https://portal.
nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-
magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQ
x5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20ell%25C3%25A1t%25C3%25A1sokat%20vehetek%20ig%25C3%25A9nybe%20beutal%25C3%25B3%20n%25C3%25A9lk%25C3%25BCl
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20ell%25C3%25A1t%25C3%25A1sokat%20vehetek%20ig%25C3%25A9nybe%20beutal%25C3%25B3%20n%25C3%25A9lk%25C3%25BCl
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20ell%25C3%25A1t%25C3%25A1sokat%20vehetek%20ig%25C3%25A9nybe%20beutal%25C3%25B3%20n%25C3%25A9lk%25C3%25BCl
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20ell%25C3%25A1t%25C3%25A1sokat%20vehetek%20ig%25C3%25A9nybe%20beutal%25C3%25B3%20n%25C3%25A9lk%25C3%25BCl
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_ellatas.html#Milyen%20ell%25C3%25A1t%25C3%25A1sokat%20vehetek%20ig%25C3%25A9nybe%20beutal%25C3%25B3%20n%25C3%25A9lk%25C3%25BCl
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore
http://vitamin-bolt.hu/vitamin_korhazak/korhazak_Budapest.php
http://vitamin-bolt.hu/vitamin_korhazak/korhazak_Budapest.php
mailto:cordelia%40cordelia.hu?subject=
https://nextstepeu.org/contact/
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
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Доступ до освіти

Діти, які звертаються за тимчасовим захистом, мають право 
відвідувати дитячий садок, школу та навчатися на тих самих умовах, 
що й громадяни Угорщини; шкільна освіта для них є обов’язковою. 
Вони не повинні оплачувати витрати на навчання в школі та вищих 
навчальних закладах.

Щоб допомогти дітям вивчити угорську мову та інтегруватися, школи 
пропонуватимуть додаткові заняття у другій половині дня.

Учні середньої школи матимуть можливість скласти випускні іспити в 
Угорщині.

Дітей можуть зарахувати до відповідного навчального закладу 
(зокрема закладу дошкільної, початкової чи середньої освіти) за 
місцем проживання.

У школах проводяться заняття з угорської мови. Додаткову 
підтримку можна отримати в таких організаціях:

♦ Next Step: https://nextstepeu.org/contact/;
♦ Artemisszió Foundation: info@artemisszio.hu (англійською та

угорською мовами);
♦ Kalunba Association: kalunbameeting@gmail.com (англійською та

угорською мовами).

Дитячий садок

Діти-переселенці з України також можуть бути зараховані до 
дитячих садків та дошкільних закладів безкоштовно.
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Ви також можете в будь-який час подати заяву про надання притулку 
(міжнародного захисту). Інформацію про процедуру надання притулку 
в Угорщині можна знайти за посиланням: http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-
decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-
conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en 

Інші корисні веб-сайти

♦ УВКБ ООН: https://help.unhcr.org/hungary/uk/%d1%82%d0%b8%d
0%bc%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-
%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82/

♦ УВКБ ООН: https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/
♦ Угорський Гельсінський Комітет: найпоширеніші запитання

й відповіді (англійською) https://helsinki.hu/en/wp-content/
uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf

Міжнародний захист4.

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-2
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-2
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-2
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-2
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bc%25d1%2587%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf


Додаток І. Довідкові матеріали 
Загальна інформація 

Послуги Веб-сайт QR-код 

Посольство України в 
Будапешті 

https://hungary.mfa.gov.ua/ 

Доступно українською 
мовою 

Вимоги для в'їзду 

Офіційна інформація щодо 
в'їзду  

http://www.bmbah.hu/index.p
hp?option=com_k2&view=ite
m&id=1735:national-
directorate-general-for-aliens-
policing-information-for-
people-fleeing-
ukraine&Itemid=2108&lang=e
n 

Доступно англійською 
мовою 

Інформація про COVID-19 https://koronavirus.gov.hu/ 

Доступно угорською й 
англійською мовами 
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https://hungary.mfa.gov.ua/
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:national-directorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeing-ukraine&Itemid=2108&lang=en
https://koronavirus.gov.hu/


Керування транспортними 
засобами  

https://helpers.hu/residence-
permit/localizing-and-
renewing-your-drivers-
license-in-hungary/ 

Доступно англійською 
мовою 

Тимчасовий захист 

Інформація про 
тимчасовий захист, надана 
УВКБ ООН 

https://help.unhcr.org/hungar
y/uk/%d1%82%d0%b8%d0%b
c%d1%87%d0%b0%d1%81%d0
%be%d0%b2%d0%b8%d0%b
9-
%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0
%b8%d1%81%d1%82/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

Інформація про в’їзд до 
Угорщини, надана УВКБ 
ООН 

https://help.unhcr.org/hungar
y/uk/ukraine-arrivals/ 

Доступно українською та 
англійською мовами 

Угорський Гельсінський 
Комітет: Найпоширеніші 
запитання й відповіді 

https://helsinki.hu/en/wp-
content/uploads/sites/2/2022
/03/FAQ_EN_new.pdf 

Доступно англійською 
мовою 

https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
https://helpers.hu/residence-permit/localizing-and-renewing-your-drivers-license-in-hungary/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf


 

Реєстрація 

Офіційна інформація для 
осіб, які залишають 
Україну 

http://oif.gov.hu/index.php?op
tion=com_k2&view=item&id=1
828:information&Itemid=2185
&lang=en 

Доступно англійською 
мовою 

 

Офіційна інформація для 
осіб, які залишають 
Україну 

http://ukran2022.oif.gov.hu/e
n/Information 

 

 

 

 

 

Офіційна інформація про 
оформлення дозволу на 
проживання онлайн 

https://enterhungary.gov.hu/e
h/?uk 

Доступно англійською 
мовою 

 

Державні центри 
обслуговування клієнтів  

https://kormanyablak.hu/hu/k
ormanyablakok 

Доступно угорською мовою 

 

http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemid=2185&lang=en
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Information
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Information
https://enterhungary.gov.hu/eh/?uk
https://enterhungary.gov.hu/eh/?uk
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok


Анкета для отримання 
статусу тимчасового 
захисту 

https://view.officeapps.live.co
m/op/view.aspx?src=http%3A
%2F%2Fwww.bmbah.hu%2Fi
mages%2FMened%25C3%25
A9kes_k%25C3%25A9relem
_ukr%25C3%25A1n.docx&wd
Origin=BROWSELINK 

Доступно українською й 
угорською мовами 

Анкета для отримання 
статусу тимчасового 
захисту 

https://view.officeapps.live.co
m/op/view.aspx?src=http%3A
%2F%2Fwww.bmbah.hu%2Fi
mages%2FMened%25C3%25
A9kes_k%25C3%25A9relem
_angol.docx&wdOrigin=BRO
WSELINK 

Доступно українською та 
англійською мовами 

Проживання, харчування, ліки та інша допомога 

Організація, що надає 
проживання, 
харчування, ліки та іншу 
допомогу: Hungarian 
Reformed Church Aid 

https://jobbadni.hu/en/ 

Доступно угорською й 
англійською мовами 

Організація, що надає 
проживання, 
харчування, ліки та іншу 
допомогу: Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

https://www.maltai.hu/ 

Доступно угорською 
мовою 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.bmbah.hu/images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://jobbadni.hu/en/
https://www.maltai.hu/


Організація, що надає 
проживання, 
харчування, ліки та іншу 
допомогу: Hungarian 
Interchurch Aid 

https://segelyszervezet.hu/en/ 

Доступно угорською й 
англійською мовами 

Організація, що надає 
проживання, 
харчування, ліки та іншу 
допомогу: Угорський 
Червоний Хрест 

https://voroskereszt.hu/ 

Доступно угорською й 
англійською мовами 

Медичні послуги, допомога та доступ до ринку праці 

Інформація, надана 
органами влади  

http://ukran2022.oif.gov.hu/e
n/Care_and_benefits_provide
d_for_persons_applying_for_
recognition_as_beneficiary_o
f_temporary_protections 

Доступно українською, 
угорською й англійською 
мовами 

Охорона здоров’я 

Психологічна підтримка https://nextstepeu.org/contact
/ 

Доступно англійською 
мовою 

https://segelyszervezet.hu/en/
https://voroskereszt.hu/
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections
http://ukran2022.oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections
https://nextstepeu.org/contact/
https://nextstepeu.org/contact/


Інформація про домашніх 
тварин і реєстраційна 
форма 

https://portal.nebih.gov.hu/-
/magyarorszag-biztositja-
hogy-az-ukrajnabol-
menekulok-magukkal-
hozhassak-
tarsallataikat?fbclid=IwAR1Yg
QKDIRELNK38g0CrzOoCQx5
MDEFJQeImlCU8QsaQwuUy
XgQjHOKmO0U 

Доступно угорською мовою 

Реєстраційна форма https://portal.nebih.gov.hu/do
cuments/10182/51531346/Regi
sztracio+-+Ukrajna+-
+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-
3a0d-592c-4afc-
50fed42a2066?t=164577572
5087 

Доступно англійською й 
угорською мовами 

Міжнародний захист 

Офіційна інформація про 
звернення за 
міжнародним захистом  

http://www.bmbah.hu/index.p
hp?option=com_k2&view=ite
m&id=1579:in-accordance-
with-government-decree-233-
2020-may-26-on-diverging-
measures-relating-to-the-
conditions-for-lodging-an-
application-for-
asylum&lang=en 

Доступно англійською й 
угорською мовами  

Тимчасовий захист 

Додаткова інформація про 
тимчасовий захист у 
певних країнах  

https://whoiswho.euaa.europa
.eu/Pages/Temporary-
protection.aspx 

Доступно англійською 
мовою  

https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOoCQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordance-with-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measures-relating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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