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Tájékoztató ukrajnai menekültek részére 

ukrajnai háborús menekülteknek utólagosan 2022. Febr.24.-töl 2022 Augusztus 31.-áig nem kell 
tartózkodási engedély. A külföldi Hatóság kéri mindazon Ukrajnából érkezö, Rosenheim Körze-
tében lakó menekültet, hogy regisztáljon a Rosenheimi Körzeti Hivatal honlapján található „ 
Selbstmeldung Kriegsflüchtlinge Ukraine“  

Önbevallás ukrajnai háborús menekülteknek. Csak a regisztráció után van lehetöség anyagi 
támogatásra és munkavállalási engedély megkapására. Az ezt követö pár héten  belül írásban 
fogjuk Önöket értesíteni egy találkozó idöpontjáról. A Rosenheimi Körzeti Hivatalban / Landrats-
amt Rosenheim/ kell majd megjelennni az összes személyes igazolvánnyal együtt. A központi 
regisztrálást követöen lehetöségükben áll a tartózkodási engedély megkérvényezésére.  A tar-
tózkodási engedélyhez szükség van az Önök igazolványára, újlenyomatára és egy igazolvány 
képre. A kérelem azonnali vizsgálatra kerül. Ezt követöen kézhez kapnak egy igeiglenes tartóz-
kodási illetve munkavállalási engedélyt amennyiben Önök  a jogosult személyek körébe tarto-
znak. Amin az Önök önbevallási Adatlapján megadott Adatokat megkapjuk feldolgozásra kerül-
nek és a házon belüli  illetékes részleg automatikusan értesitve lesz az anyagi támogatás kifize-
tésével kapcsolatban amennyiben Önöknek nem áll módjukban saját magukat öneröböl eltra-
rtani.  Az illetékes Részlegröl kapnak egy Adatlapot amit kérünk kitölteni és visszaküldeni. 
Körülbelül egy hétre rá, anyagi támogásra fog sor kerülni. Fontos, hogy legyen egy számlájuk 
ahová a pénzt át lehet utalni. Abban az esetben hogyha nem rendelkeznek németországi 
számlával az Összeg kézpénzben kerül kifizetésre.  

Csak azok a személyek részesülnek egézségbiztosításban és mehetnek ingyenesen orvoshoz, 
akik tölünk pénzügyi támogatásban részesültek.  

Hogyha nem áll módjukban hosszabb ideig rokonoknál/ ismerösöknél/ barátoknal tartóz-
kodni/lakni lehetöségük nyílik egy lakás keresésére illetve azon bérlésére és a bérleti Szerzödés 
megkötésére. Ha nem tudják a bérleti díjat saját eröböl fizetni benyújthatnak egy kérelmet a 
/Asylbewerberleistungsgewährung/ menedékjog megkapására a Rosenheimi Körzeti Hivatalban 
/ Landratsamt Rosenheim/. 

Ezen kivül lehetöségükben áll személyesen Münchenbe az Anker- Központba, a Maria-Probst 
str. 14 cím alatt, az alkalmazottak segítségét kérni szállás keresésben.   

 


