
Tájékoztató az ukrán siket 
menekülteknek 

 
Miben és hogyan segít a magyar Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetsége? 

 Az Ukrán siket szövetség (UTOG) honlapjára

 (https://utog.org/vazhliva- informacziya/zvernennia-prezidenta-ugorskoi-asociacii-

gluhih-adama-kosi-mizhnarodna-ta- ukrainska-zhestova-mova) kitettünk egy email 

címet, ahova írhatnak a siket menekülők segélykérést. Lehet jelnyelven (videón), 

magyarul, ukránul, írásban nyugodtan. Válaszolunk! Email címünk: 

karpatalja@sinosz.hu

 Szállás keresésben segítünk!

 Jelnyelvi segítőket biztosítunk!



Fontos! Ha nincs útlevele, csak személyi igazolványa, akkor kizárólag az Ukrán- 
Magyar határon lépjen be az Európai Unió területére! 
  
Kérjük indulás előtt keressenek minket, hogy meg tudjuk szervezni a segítséget időben! 
 
 

 

További tájékoztató a magyarországi belépésről 
és 

 tartózkodásról 
 
A magyar kormány menedékesként ismeri el az Ukrajnából indokoltan menekülő embereket. 

Ez egy ideiglenes, gyorsan adható védelmi forma. 

Mit jelent az, hogy valaki menedékes? 
 
A háború miatt, a kormány döntése alapján a menekülők szinte automatikusan védelmet 

kapnak Magyarországon. 

Kire vonatkozik? 
 

 akik ukrán állampolgárok és Ukrajnából menekülnek Magyarországra.

 akik nem ukrán állampolgárok, de például ukrán tartózkodási engedéllyel vagy 

vízummal tartózkodtak Ukrajnában, és onnan menekülnek Magyarországra.

Hogyan lehet igazolni, hogy valaki jogosult erre? 
 

1. Először kérni kell, hogy Magyarország nyújtson neki védelmet. 

2. Ezután eljárás indul, amit az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 45 napon 

belül végez el. Ebben az eljárásban igazolni kell, hogy: 
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 ukrán állampolgár, 



 vagy nem ukrán állampolgár, de jogosan lakott Ukrajnában. 

 
Ezt különböző okmányokkal, igazolványokkal lehet a legkönnyebben megtenni. 

Fontos, hogy akkor is megkaphatja a védelmet valaki, ha nincs semmilyen 

okmánya – ilyenkor hosszabb meghallgatást, részletesebb kérdezést végezhet a 

hatóság, hogy honnan érkezett. 

Bejöhet valaki Magyarországra úgy is, hogy nincs útlevele? 
 
A jelenlegi helyzetben Ukrajnából IGEN. 

 

Meddig számít valaki menedékesnek? 
 
Ameddig a kormány szerint fennáll a speciális védelemnek az oka. Jelenleg 2022. június 1-

ig. Ez a következő időszakban változhat. 

 
 

Milyen támogatást kaphat egy menedékes? 
 

 Az eljárás végéig egy befogadó állomásra (menekülttáborba) megy. Itt étkezést és 

orvosi ellátást is kap.

 Az eljárás végén, amikor hivatalosan is megkapja valaki a menedékes státuszt, akkor 

kap lakhatást egy befogadó állomáson (menekülttáborban), egészségügyi ellátást, a 

gyerekek oktatást és havi pénzbeli támogatást is.

 Aki tud a magának szállást biztosítani (pl.rokonoknál, ismerősöknél, barátoknál), 

annak nem kell befogadó állomásra menni.

Mi a helyzet a magyar állampolgárokkal? 
 
A magyar állampolgárok (ukrán–magyar kettős állampolgárok, csak magyar állampolgárok) 

Magyarországra bármikor beléphetnek, és itt bármeddig tartózkodhatnak. Nekik nem kell – 

és nem is lehet – külön védelmet kérniük. 


