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Orbán Viktor 

miniszterelnök 

Nemzetbiztonsági Operatív Törzs  

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!  

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) az ukrán-orosz 

fegyveres konfliktus kapcsán felhívja a magyar kormány figyelmét arra, hogy a 

mozgáskorlátozott, mozgásában  korlátozott, mozgásképtelen ukrán állampolgárok  

magyarországi átmeneti és tartós ellátására, befogadására külön figyelmet és forrásokat 

kell biztosítania.  A mozgáskorlátozott állampolgárok elhelyezése és ellátása olyan anyagi 

és személyi erőforrásokat kíván, amit magánszemélyek, civil szervezetek tartósan nem 

tudnak biztosítani. Erre sem anyagi fedezetük, sem kapacitásuk nincs, nem beszélve arról, 

hogy az ellátásuk a róluk való gondoskodás nem egyszer külön szakértelmet kíván. 

Álláspontunk szerint nem lehet olyan helyzetet teremteni, hogy kerekesszékes emberek a  

pályaudvarokon alszanak.  Arra kérjük ezért a Nemzetbiztonsági Operatív Törzset, hogy 

tegye nyilvánosan elérhetővé azoknak az ingyenes szállásoknak a listáját, ahol a 

mozgáskorlátozott Ukrajnából menekülő emberek és segítőik akadálymentes szállást, és 

egyéni igényeikhez igazított, kétnyelvű egészségügyi, szociális és jogi szolgáltatásokat 

kapnak!  

A menekültintegráció egy komplex közigazgatási folyamat, az egészségügyi ellátástól a 

szociális segélyeken át  az oktatásig, munkavállalásig.  Ezt az állami keretrendszert a kis 

közösségi befogadás elemei egészítik ki. Az Ukrajnából érkező menekültek számára a 

társadalmi jóindulatot és az emberbaráti segítséget a civil szervezetek és a magánszemélyek 

kérés nélkül, példaértékűen nyújtják hetek óta. Ez sok esetben elég, azonban a fogyatékosság 

miatt különleges bánásmódot igénylő emberek esetében ettől sokkal többre van szükség.   

Az ukrán menekülteknek az elmúlt hetekben megszűnt a fizikai otthona, és ez hónapokig, akár 

évekig is így marad. Arra is fel kell készülni, hogy a következő hetekben, hónapokban a 

fegyveres konfliktusban megsérülő ukrán állampolgárok is nyújthatnak be menedékkérelmet 

Magyarországon.  
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A MEOSZ felhívja a figyelmet arra, hogy nem a magánszemélyek és a civil szervezetek 

feladata átmeneti szállást, ellátást és teljes befogadást biztosítani a menekülőknek. Kisegítő 

szerepet vállalhatnak a menekültek befogadásban, de nem oldhatják meg a feladatot teljes 

egészében.  A MEOSZ és tagszervezetei amiben tudják, támogatják a menekülőket. 

Amennyiben azonban a fegyveres konfliktus elhúzódik és tartósan tömegesen érkeznének 

Magyarországra mozgáskorlátozott menekültek akkor számítunk az állam támogatására, hogy 

tagszervezeteink a meglévő önkéntes munkájukat folytatni tudják, a hozzájuk forduló 

menekülteknek tartósan és hatékonyan segíteni tudjanak.  

Tisztelt Miniszterelnök Úr!  

A MEOSZ felajánlja szakmai segítségét a kormánynak az Ukrajnából menekülő 

mozgáskorlátozott emberek elhelyezése és ellátása kapcsán felmerülő kérdésekben, 

egyúttal arra kérjük a Nemzetbiztonsági Operatív Törzset, hogy tegye közzé a már 

meglévő állami szálláshelyek listáját valamint az ellátási rendszer igénybevételének 

rendjét a tartós és hatékony befogadás érdekében.  

Levelemet tájékoztatásul megküldöm Kovács József Miniszterelnöki Kormányiroda nemzeti 

információs államtitkárnak is.  

Segítő együttműködésében bízva 

Budapest, 2022. március 10. 

   Tisztelettel, 

                 Kovács Ágnes  

              elnök 


