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 رێکاری یاسا نوێیەکان دەربارەی چۆنیەتی پیشکەشکردنی داوای پەنابەریەتی

 2020. 6مانگی  22لەڕۆژی ئەخیر نوێکردنەوە 

 

دەگۆڕێن.  یاسای پێشکەشکردنی داواکردنی پەنابەریەتی 2020. 12مانگی  31تاکو بۆ ماوەیەکی کاتی کە  لەمەجەرستاندا

م ، بۆیە لەعەمەلیەن هیچ کەسێکمان نە بینی داوای پەنابەرێتی کردبێ لە ڕێگەی بالیۆزخانەوە 2020 .6مانگی  16تاکو 

،ئەم ڕوون نیە  ایەدیاسا مزۆر هەیە کە لە یپرسیارێک . دەنووسین، کە لەیاسا نوێکاندا پیشاندراوە ەڕاگەیاندنەدا تەنها ئەو

 پرسیارانە جارێکی تر یاساکان دەگۆڕی یاخود لە کاتی بەکارهێنانیدا وەاڵم دەدرێتەوە

 

 ؟بکەم لەمەجەرستاندا چۆن داوای پەنابەرێتی

 
 ؟ئەگەر خۆم لەمەجەرستان بمبکەم لە مەجەرستاندا،  دەتوانم داوای پەنابەرێتی .1

 

 بیت،مەجەرستاندا  ەوکاتەدا دەتوانیت داوای پەنابەرێتی لە حکومەتی مەجەر بکەیت کە لە سەر ئەرزی ل تەنهابەڵێ، بەاڵم 

 تۆ:ئەگەر 

 

 ،پارێز لێکراویت -

 یان منداڵی کۆڵی کەسێکی پارێزلێکراویت، پەنابەریت ( کەسێکیلە خوار تەمەن هەژدەدامنداڵی کۆڵی ) -

 یان پارێزلێکراویت،کۆڵێکی پەنابەریت  ، یان نوێنەری یاساییباوکی یان دایکی -

 یان پارێزلێکراویت، کە پێش هاتنتان بۆ مەجەرستان هاوسەر بوون، یانمێردی یان ژنی پەنابەریت  -

لێ  تمافی ئازادی کو فیزا، وە ئێستاپەسەندکراو وە ونەتە مەجەرستان بە بەڵگەنامەی سەفەری فەرمیگەیشت -

ت لە )وەکو: بەندکردن کراویت(یاخود بڕیاری  پۆلیس مەحکوم کراویتگیراویت ،داوا) سنوردارکراوە سەندراوە

دان(. بۆ نموونە ، ئازادیت لێ سنوردارکراوە،  یاخود دراویت )زین(، یان سزا پۆلیسخانە ،ئازادیت لێداخرابێت

بیانیەکان لە فەرمانگەی پۆلیسخانەی  بەهۆی کارێکی نایاسییەوە کەتویتە زیندان ،یاخود بە هۆی سنورداشکردنەوە 

 گیرابیت.

 بکەم؟ نم داوای پەنابەریەتیاچۆن دەتو

 

یاخود بە نووسین لە کاتی دەوامی فەرمی بگاتە فەرمانگەی  دەتوانیت بە ئاخافتن، کردنی پەنابەریەتی پێشکەشی 

 دەسەاڵتی کاروباری پەنابەرێتی .

 

ناوی دەسەاڵتی لێپرسراوی کاروباری پەنابەری: بەڕیوبەرایەتی واڵتی گشتی جێبەجێکردنی کاروباری 

 ,Budapest 1117بێگانەکان، بەڕیوبەرایەتی بارودۆخی پەنابەری، بەشی مافی پەنابەری، ناونیشان: 

Budafoki út 60لەمێدا، ماڵەپری ئەلیکترۆنی : 

 

 ؟ستان نەبمگەر خۆم لەمەجەرەئبکەم،  تیەدەتوانم داوای پەنابەرێ .2

 

یۆزخانەی مەجەرستان لە کیێڤ لەپاڵێک سەبارەت بە مەبەستت پێشکەش بکەیت شدا، دەبێ ڕاگەیاندنـبەڵێ، بەاڵم لەپێ

وا اداوا بکە کە دەتەوێ  پەنابەرێتی د لەم ڕاگەیاندنەدا. یان لەپاڵیۆزخانەی مەجەرستان لە بەلگراد )سەربیا( ،)ئۆکرانیا(

بکەیت،  دات بۆ سەفەری مەجەرستان یروخسەت بەنابەرێتی وباریرکا فەرمانگەی دەسەاڵتیگەر ئە. مەجەربکەیت لە 

 .لە واڵتی مەجەرستان  دەبێ یەکسەر داوای پەنابەرێتی بکەیتگەیشتنت بۆ مەجەرستان  لەو کاتەدا، پاش

 

 

 

http://www.helsinki.hu/


 بکەم؟ چۆن دەتوانم داوای پەنابەرێتی

 

وە  واژۆی  سەبارەت بە مەبەستت خۆت ڕاگەیاندنی ،پڕ بکەیتەوە فۆرمێکی تایبەت مەجەرستان دەبێ  سەفەرت بۆپێش 

یان  https://kijev.mfa.gov.hu/hunئۆکرانیا  ، لەلە کیێڤ دەکەیت پاڵیۆزخانەی مەجەرستان پێشکەشیوە  بکەیت

 ،  https://belgrad.mfa.gov.hu/hunسەربیالەپاڵیۆزخانەی مەجەرستان لە بەلگراد 

 

وانم داوا ن بتۆ. چکەاسای نوێیبکەم بەگوێرەی  ی پەنابەرێتیاداو  من لەمەجەرستانم، بەاڵم ناتوانم .3

 ؟پەنابەرێتیەکەم پێشکەش بکەم

 

دۆخەکەت،لەبەر ئەوە پێشنیار دەکەین کە سۆراغێک بکە یاخود  کە ئاماژە بە هیچ شتێک ناکات دەربارەییاسا نوێ

بەڕیوبەرایەتی واڵتی گشتی جێبەجێکردنی کاروباری پەنابەرێتی:  لێپرسراویلە دەسەاڵتی  یستفسارێک بکە

 کۆمیتەی، یاخود پەیوەندی بکە بە Budapest, Budafoki út 60 1117، ناونیشان: کاروباری بێگانەکان

 )4323helsinki@helsinki.hu 321 1 36 + ,(لەمەجەرستان هەلسنکی

 

 پزخانەدا؟ولە پاڵی دەدات ڕوو یچ .4

 

 پێشکەش بکەیت کراووو واژ ەیپڕکراوبە  سەبارەت بە مەبەستت ی ڕاگەیاندنەک شەخسیەن خۆت، دەبێ داڵیۆزخانەالەپ

. دەبێ و منداڵە کانت لە خوار تەمەن هەژدەدا و خێزان پڕ بکەیتەوە. یەک دانە بەسە بۆ خۆت لێرەدادەتوانیت فۆرمەکە ،

 وێنەیان بۆ درووست دەکەن. داژمارەی تەلەفۆنەکەت بنووسیت. لەپاڵیۆزخانە

 

، (دایکبوونتۆ نموونە: پاسپۆرت، ناسنامەت،یاخود بەڵگە نامەی لە ب ) دەبێ بەڵگەنامەی کەسایەتی خۆت پێشان بدەیت

، کە پیشانی دەدات کە ئەگەر هیچ بەڵگە نامەیەکت لەمانە پێنەبوو،  دەتوانیت هەر بەڵگە نامەیەکی تری خۆت پیشان بدەیت

 تۆ کێیت، لە باڵیۆزخانە ئەمانە کۆپی دەکەن.

 

 لێپرسراویدەسەاڵتی  فەرمانگەیوە، بۆەەکەت وە کۆپی بەڵگەنامەکانت بۆ مەجەرستان ڕەوان دەکەندنپاڵیۆزخانە ڕاگەیان

ئەوا پاڵیۆزخانە پەیوەندیت پێوە دەکات بەو ژمارە ، گوێ لە تۆ بگرن انویستیەم فەرمانگەیە لگەر ئە. کاروباری پەنابەرێتی

. ئەم وۆنالین ڤیدیۆ گەیچاوپێکەوتن بەڕێبۆ  بۆ پاڵیۆزخانە جارێکی تر بڕۆیتلەوکاتەدا دەبێ  تەلەفۆنەی کە داوتە پێیان،

 ، لە کاتی پێویستداکاتفەرمانگەی دەسەاڵتی کاروباری پەنابەرێتی جێبەجیی دە لەگەڵ وەلە پاڵیۆزخانە تەچاوپێکەوتن

 وەرگێڕیش بەشدار دەبێ.

 

 بە پارەیە؟ ئەم جێبەجێکردنە ئایە

 

 .جێبەجێکردنەکە بە خۆراییە، خێرنە

 

 ؟لێ وەر نەگرێن نەکەتدپاڵیۆزخانە دەتوانێ ڕاگەیان ئایا

 

 .کردبێت تووە واژ ،پڕکردبێتەوە تفۆرمەکە  ئەگەرنەخێر،

 

 ؟مسەفەری مەجەرستان بکە مکەی دەتوان .5

 

کاروباری پەنابەرێتی تۆی پەسەند کردوە بۆ  لێپرسراویفەرمانگەی دەسەاڵتی  کە، وە هەواڵت پێدەگاپاڵیوزخانەلە 

کە فەرمانگەی  وا هەیە ڕوودەداتجاری دەسەاڵت قایلە بەسەفەرت بۆ مەجەرستان،بۆ مەجەرستان. لەوانەیە  سەفەرکردنت

)سەفەر کردن بۆ مەجەر  بەاڵم تۆ هیچ دۆکومەنتێکت نیە کە سەفەری پێبکەیتدەسەاڵتی پەنابەرێتی تۆی پەسەند کردووە، 

ەوەی کاتیت هەبێت لە وخسەتی ماندنهەیە، وە بەبێ ڤیزا ناتوانیت سەفەر بکەیت، یان ڕپاسپۆرت پێوسیتی بە  هەمیشە

دەتوانیت ئەم بەڵگەنامە پاڵیۆزخانە بەڵگەنامەی تایبەت بۆ درووست دەکات. کاتەدا  . لەمردنبۆ سەفەر کمەجەر

 تەنها بۆ یەک جاروە ، هێنرێترۆژ بەکار دە 30ماوەی ئەم بەڵگەنامە بۆ وەری بگریت . رۆژ 15لەپاڵیوزخانە، لە ماوەی 

 . ی مەجەرستانی پیدەکرێسەفەر

 

 ، ئایا چی بکەم کە گەیشتمەستانوە ڕوخسەتی سەفەرم وەرگرت بۆ مەجەر ،مپاش پێشکەشکردنی ڕاگەیاندنەکە .6

 مەجەرستان؟
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 24لەماوەی  پاسەوانەکانی سنور دەکەیت. داوای پەنابەرێتیبدەیت کە تۆ پۆلیسی سنوور دەبێ خەبەری  لە سنووور

ایبەگینت کە داوای پەنابەرێتی دەسەاڵتی  کاروباری پەنابەرێتی، جارێکی تر دەبێت ڕفەرمانگەی دەت بەن بۆ  کاتژمێردا

دەست بە جارێکی تر اشان دەسەاڵتی بەنابەرێتیپ. کاروباری پەنابەرێتی لێپرسراویدەبێ لەپێش دەسەاڵتی  دەکەیت

 لەسەر پێشکەشکردنی داواکەت لێرەدا ،قایل بوونی دەسەاڵت لەسەر سەفەرت بۆ مەجەرستانو پشکنینی داواکەت دەکات

فەرمانگەی دەسەاڵتی  .لە مەجەرستاندا بوو مسۆگەر تکراویلێپارێزپەنابەرێتی یان  یوەرگرتن تۆکە مانای ئەوە نیە

، وەرت بگرێ وەکو پەنابەر یان وەکو دا چەندین جۆرە بڕیار دەدات، لەکۆتایی جێبەجێکردنەکەکاروباری پەنابەرێتی

ئەگەر بڕیاری فەرمانگەی دەسەاڵتی . اتدەتوانێ داواکەت ڕەفز بکوە یەکن(، وەکو نی یاسا ەیالپارێزلێکراو )کە لە

کاتی  ەبۆ دادگا. ل پێشکەش بکەیت سکاالدژ بە بڕیارەکە نەبوو، دەتوانیت  پەنابەرێتیت بەدڵکاروباری  لێپرسراوی

 .کارەکانتدا دەبیت هەمیشە لەگەڵ فەرمانگەکان هاوکاربیت

 

وە بۆ سەفەری مەجەرستان،  وە ڕوخسەت وەرگرت ش پێشکەشکردنی ڕاگەیاندنی پەنابەرێتیەکەم،پا .7

 یچپاشان . کاروباری پەنابەرتیدا لێپرسراویفەرمانگەی دەسەاڵتی  کرد لە  پەنابەرێتیمپێشکەشی داوای 

 ڕوودەدات؟

 

کاروباری پەنابەرێتی،  لێپرسراویفەرمانگە دەسەاڵتی برت بۆ انیۆلە سەر سنووردا تسنوور کە  دوای ئەوەی پاسەوانەکانی

ئەم . بۆ حەسانەوە شوێنێکی داخراو هەفتە دەبرێیتە 4بۆ ماوەی کرد، لەوانەیە  وە دووبارە پێشکەشی دواوی پەنابەرێتیت

. وار هەفتەچ ەدەغەیە ئەو شوێنە بەجێ بهێلیت بۆ ماوەی، قشوێنە تایبەتە بۆ ئەو کەسانەی داوای پەنابەرێتی دەکەن

بەپێی یاسای ی دەکات ێتپشکنینی داواکەت بۆ وەرگردنی پەنابەر کاروباری پەنابەرێتی ێپرسراویلەاڵتی دەسفەرمانگەی 

 .ێتیتایبەتی کاروباری پەنابەر

 

 :یاساکان

 

 دا،فەرمان ناکاویدالەماوەی  بارەت بە یاسای کاروباری پەنابەرێتیسە (.V. 28) .233/2020ژمارە  حکومی مەرسوومی

، وە بۆ پارێزکردنی تەندروستی وە کردبوو ژیان وە سامان یششە لە ئاسایەپارێزگارکردنی و دژ بە پەتا کە هەر لەپێناوی

 .ەژیانی هاواڵتی مەجەری

 

حکومی ژمارە  مەرسوومیسەبارەت بە جێبەجێکرنی  BM (.V. 26) .15/2020مەرسوومی وزارەتی ناوخۆی ژمارە 

233/2020. (V. 28.)  سەبارەت بە یاسای کاروباری پەنابەرێتی لەماوەی ناکاویدا فەرماندا، لەپێناوی پارێزگارکردنی و

 دژ بە پەتا کە هەرەشە لە ئاسایشی ژیان وە سامان کردبوو، وە بۆ پارێزکردنی تەندروستی وە ژیانی هاواڵتی مەجەریە.

 

داوی نی ڕاگەیاندنی بابەتی دت بە پێشکەشکرسەبارە BM (.VI. 17) .16/2020مەرسوومی وزارەتی ناوخۆی ژمارە 

 پەنابەرێتی وبابەتی پەیوەندیدار.

 

کاروباری  وە ئامادەباشی بۆ ،پەتا وە کاروباری ناکاویسەبارەت بە کۆتایی پێهێنانی حاڵەتی  2020ساڵی  58یاسا ژمارە 

 تەندروستی.

 

 .فی پەنابەرێتیاسەبارەت بە م 2007ساڵی  80یاسا ژمارە 

 

سەبارەت بە  2007ساڵی  80سەبارەت بە جێبەجێکردنی یاسا ژمارە  (.IX. 9) .301/2007ژمارە  یحکوممەرسوومی 

 .فی پەنابەرێتیام

 

 .ناکاویی حاڵەتی ەواڵوکردنسەبارەت بە ب (.III. 11) .40/2020حکومەت ژمارە مەرسوومی 

 

 بێگانەکان.ڕاگەیاندنی بەڕیەبەرایەتی واڵتی گشتی سەبارەت بە جێبەجێکردنی کاروباری 


