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Jogaim 

Az ideiglenes védelem azonnali és hatékony védelmet nyújt az Ukrajnából menekülőknek. Ez 
bizonyos jogokat biztosít Önnek, többek között: 
 

 
▪ tartózkodási jog 

 

 

 
▪ hozzáférés a munkaerőpiachoz munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenység 

folytatása céljából 

 

 
▪ megfelelő szálláshely 

 
 

▪ szociális ellátás és szükség esetén anyagi fedezet 

 
 

▪ orvosi ellátás 

 
 

▪ orvosi vagy egyéb ellátás különleges szükségletek esetén 

 
 

▪ oktatásban való részvétel az 18 év alattiak számára 

 
 

▪ a közvetlen családtagokkal való családegyesítéshez való jog (kérjen felvilágosítást a 
hatóságoktól) 

 

Ezeket a jogokat az alábbi országok valamelyikében gyakorolhatja: Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, 
Szlovénia. 

 
Bármikor folyamodhat menedékjogért (nemzetközi védelemért) is. 
 
 

Mennyi ideig tart az ideiglenes védelem? 
2023. március 4-ig tart, és további egy évre (hat hónapos időszakokkal) , azaz 2024. március 4-
ig automatikusan meghosszabbítható. Ez az időszak az ukrajnai helyzettől függően további egy 
évvel meghosszabbítható. 
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További 
információk: 

 

 

Ki jogosult ideiglenes védelemre? 
▪ A 2022. február 24. előtt Ukrajnában élő ukrán állampolgárok, Ukrajnában tartózkodó 

menekültek és családtagjaik 
▪ A 2022. február 24. előtt Ukrajnában élő, állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező 

hontalan és nem ukrán személyek, akik nem tudnak biztonságosan visszatérni származási 
országukba. 

 

Mi a teendő, ha nem vagyok jogosult ideiglenes 
védelemre, de nem tudok biztonságosan visszatérni 
hazámba? 
Ebben az esetben menedékjogért (más néven nemzetközi védelemért) folyamodhat. 
 
 

Hogyan élhetek az ideiglenes védelemmel kapcsolatos 
jogokkal? 
Tájékoztassa a nemzeti hatóságokat arról, hogy élni kíván az ideiglenes védelemhez 
kapcsolódó jogokkal és tartózkodási engedélyt szeretne kapni. Személyes adatai rögzítésre 

kerülnek, és előfordulhat, hogy be kell nyújtania útlevelét vagy egyéb személyazonosító 
okmányait. 
 

 

 

▪  gyermekkel, időskorúval vagy 
fogyatékossággal élő személlyel utazik 

▪  van családtagja az EU-ban 
▪  szeretné megtalálni a családját 
▪  18 évesnél fiatalabb, és szülei nélkül 

vagy a szülein kívül más személlyel 
érkezett 

▪  orvosi ellátásra van szüksége, 
fogyatékossággal él vagy különleges 
szükségletei vannak 

▪  idegenek vagy Ön által ismert 
személyek bántották, megfenyegették, 
kényszerítették vagy nyomást 
gyakoroltak Önre, hogy akarata ellenére 
cselekedjen 

▪  valaki felajánlotta, hogy segítséget 
nyújt Önnek szívességért cserében 

▪ folyamatosan tájékoztassa családját 
és a barátait arról, hogy hol 
tartózkodik 

▪ legyen óvatos, hogy ha 
idegenektől, a hivatalos 
csatornákon kívüli segítséget fogad 
el 

▪ gondosan őrizze meg az iratait, és 
készítsen róluk fényképet. Iratait és 
telefonját ne adja oda senkinek 

▪ ha úgy érzi, hogy veszélyben van, 
hívja a 112-es ingyenes segélyhívó 
számot 

▪ soha ne ossza meg online 
személyes adatait vagy fényképeit 
idegenekkel 

 

Biztonsága érdekében Tájékoztassa a hatóságokat, ha 


