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AZ UKRAJNAI MENEKÜLTEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

Magyarország különleges helyzetbe került 2022. február 24-én: 2015-höz hasonlóan egy 

tömeges menekülthullám érte el az országot, azonban most egy szomszédos államban 

kitört háború következményeként. A hatóságok és a civil szervezetek az első pillanattól 

kezdve helyt álltak a magyar-ukrán határon, valamint a fővárosban is a helyzetnek 

megfelelő válságkezelést léptették életbe. A tranzitpontokon teljeskörű ellátásban 

részesültek a háborús menekültek, ezután vagy tovább utaztak más európai országok 

irányába, vagy pedig benyújtották a magyar hatóságoknál a menedékes státusz iránti 

kérelmüket. A regisztrált belépők száma napjainkban 1,2 millió felett, a menedékes 

státusszal rendelkezők száma pedig 33 ezer felett mozog. 

 

Bevezetés 

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 13 történelmi nemzeti kisebbség közül az 

ukránok rendelkeztek a hetedik legnagyobb lélekszámmal (7 396 fő), akiknek mintegy 60%-a 

magyar állampolgár is volt.1 A földrajzi közelség miatt már az orosz-ukrán háború kitörését követő 

első napokban megérkeztek Ukrajna felől a háborús menekültek. Ez azonban kizárólag egy 2022. 

február 24-én kihirdetett kormányrendelettel valósulhatott meg, hiszen előtte menekültként a 

Magyarországra történő beutazás kizárólag a külföldi nagykövetségen történő előzetes kérvény 

benyújtásával volt lehetséges.2 A Frontex 2022. december 11-i adatai szerint az orosz invázió 

kezdete óta a magyar határt Ukrajna felől 1 220 650 ukrán állampolgár lépte át,3 amelyből 33 228 

személy regisztrált és jutott hozzá menedékes státuszhoz.4 A menedékeskénti elismerések alacsony 

száma azzal magyarázható, hogy az Ukrajnából menekülők zöme csupán tranzitországként tekint 

Magyarországra, továbbá az ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személyek csak 

ellátásra jogosultak, menedékes státuszra azonban nem.5 Végezetül ki kell emelni, hogy a magyar 

kormány több tízezer, az orosz invázió kezdetén Ukrajnában tartózkodó harmadik országbeli 

 
1 UKRAJNA MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE 2022. 
2 2020. ÉVI LVIII. TÖRVÉNY 84. 
3 FRONTEX 2022. 
4 UNHCR 2022A 
5 MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 2022. 
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állampolgár – például nagyszámú indiai és nigériai közösség – pár napig történő elszállásolását és 

biztonságos hazajutását biztosította.6   

Kezdeti intézkedések és a pénzügyi háttér 

A február 24-i invázió, valamint az azt azonnal követő menekülthullám azonnali reakciót követelt 

meg, amely leghamarabb a különböző humanitárius szervezetek munkájában volt érzékelhető a 

magyar-ukrán határ mentén fekvő településeken – Záhony, Beregsurány, Barabás, Lónya és 

Tiszabecs –, valamint Budapesten. A kisebb civil szervezetek közül említést érdemel a Budapest 

Bike Maffia vagy a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület. A Katolikus Karitász, a Magyar 

Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, 

a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt nagyobb kormányzati támogatást 

élvez, továbbá a 2000-ben létrehozott Karitatív Tanács tagjai is. Emellett március 2-án a kormány 

életre hívta a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsot, amely ezen szervezetek és más, a 

helyzetben létfontosságú szektorok (oktatás, egészségügy, közlekedés stb.) képviselőit tömöríti a 

megfelelő válságkezelés érdekében. 7  Az állami szervezetek közül említést érdemel a 

katasztrófavédelem, a honvédség és a rendőrség munkája is, amely nagymértékben segítette a 

koordinációt. A háború kitörése után négy nappal a rendőrség új informatikai rendszert fejlesztett 

a menekültek regisztrációjának megkönnyítése érdekében. Ennek segítségével március végétől már 

a határátlépésnél lehetővé vált a személyek rögzítése, amely felváltotta a korábbi, különböző 

tranzitpontokra történő szállítási gyakorlatot.  

Az állami szerepvállalás a válságkezelés pénzügyi támogatásában is meghatározó, kifejezetten a nagy 

humanitárius szervezetek esetében. A kisebb szervezetek szintén részesültek a központi 

forrásokból, náluk azonban jellemzőbb volt a civil társadalmi, valamint intézményi hozzájárulás. 

Említést érdemel az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott, a REACT-EU helyreállítási alapból 

származó 300 millió eurós anyagi támogatás, amely jelen helyzetben a menekülthelyzet 

támogatására irányul – bár helyreállítási alap révén alapvetően a koronavírus-járvány okozta károk 

orvoslására is szolgál, így Magyarországon a gazdasági károsultak kárpótlására irányult.8 Október 

 
6 HUNGARY TODAY 2022. 
7 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2022. 
8 BUDAPEST BUSINESS JOURNAL 2022. 
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elején a Belügyminisztérium újabb 21,1 millió eurós támogatás érkezéséről számolt be,9 azonban az 

említett hónap végén bejelentett, az Európai Bizottság által az ukrajnai menekülteket befogadó 

országok részére biztosított 100 millió eurós forrásból Magyarország már nem részesülhetett.10 

Az ellátás és a hosszútávú lehetőségek jellemzői 

A válság kezdetén a menekültek nagy számban a Keleti és a Nyugati pályaudvarokon érkeztek meg 

a fővárosba, amelyek ezáltal hamar leterheltté váltak. A tehermentesítés céljából átmeneti várókat 

és szálláshelyeket hoztak létre Budapesten több helyszínen, említést érdemel például a Migration 

Aid által üzemeltetett, a Madrid utcai, egykori munkásszálóból átalakított 300 fős menekültszálló. 

Március 21-től nyílt meg a BOK-csarnokban létrehozott központ, ahol a hat nagy segélyszervezet 

rotációs rendszerben minden ellátást (élelmezési, ruházati, orvosi, pszichológiai, gyermek- és 

kisállatgondozási, hivatali ügyintézés stb.) biztosít; a helyszínre ingyenes járatokkal szállították a 

menekülteket. Akik nem utaztak tovább más országokba, általában fővárosi és vidéki magyar 

családoknál, bérelt vagy államilag, illetve önkormányzatok által biztosított szálláshelyeken 

maradtak.11 

Az Ukrajnából február 24-e óta érkező személyek menekültügyi eljárása a más országokból 

érkezőkkel ellentétben nem időigényes, hiszen az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) 

területi képviseletéhez benyújtott kérelmek automatikusan pozitív elbírálásban részesülnek. Az OIF 

által kiállított okmánnyal pedig az Ukrajnából menekültek azonnal jogosultak a magyar állam által 

biztosított ellátásra. A kiterjedt, ingyenes tömegközlekedés és egészségügyi ellátás mellett havi 

szinten rendszeres létfenntartási támogatás jár felnőttenként 22 800 forint, a kiskorúak esetében 

pedig 13 700 forint értékben, amennyiben nem létesítenek munkaviszonyt a keresőképes 

személyek.12 Ezek folyósítását azonban kritika érte egy az UNHCR által szeptemberben készített 

felmérésben, miszerint a pénzügyi támogatás nem elegendő a létfenntartáshoz, valamint sokszor 

nem is érkezik meg a célszemélyekhez.13  

 
9 VILÁGGAZDASÁG 2022. 
10 PORTFOLIO 2022. 
11 VÁLASZ ONLINE 2022. 
12 ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 2022.  
13 UNHCR 2022B. 
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A munkavállalás engedélymentesen biztosított a státusszal rendelkezők számára, ezenfelül a magyar 

állam támogatást nyújt azon munkáltatók részére, akik legalább heti húsz órában ukrán 

menekülteket foglalkoztatnak.14 Az OIF honlapján található információkból továbbá az is kiderül, 

hogy menedékes státusszal nem, csupán biometrikus útlevéllel rendelkező személyek is munkába 

állhatnak bizonyos feltételek mentén. 15  A munkavállaláshoz azonban szinte elengedhetetlen a 

magyar nyelv ismerete, ezért díjmentes magyar nyelvoktatás is rendelkezésre áll a menekültek 

számára.16 

Az oktatás terén számos egyéni szereplő is becsatlakozott a segítségnyújtásba, hiszen a menekültek 

egy jelentős része gyermek- és fiatalkorú. Budapesten és Nyíregyházán már korábban is működött 

ukrán vasárnapi iskola, azonban ennyi érkező mellett ennek a két intézménynek elégtelen volt a 

kapacitása. Ahhoz, hogy minél több gyermek foglalkoztatása és iskoláztatása megoldásra találjon, a 

kormány havi 130 ezer forintos támogatást és ingyenes tankönyveket nyújt az ukrán menekülteket 

befogadó oktatási intézmények számára többek között a délutáni felzárkóztató foglalkozások 

lefolytatására.17 Emellett a Menedék Egyesület júniusban életre hívott egy kerekasztal-beszélgetést, 

ahova az oktatásba bekapcsolódott szervezeteket hívták meg a jó gyakorlatok megosztása céljából. 

Több iskola, mint az Ukrán Vasárnapi Iskola vagy a Budapesti Piarista Gimnázium képviselője 

nyilatkozott arról, hogy számos ukrán fiatalnak tették lehetővé, hogy online becsatlakozzanak az 

anyaországi oktatásba, vagy hogy Magyarországon fejezzék be megkezdett tanulmányaikat. 

Továbbá a magyar, az ukrán, de akár az orosz nyelv tanulását is számos intézményben biztosították, 

illetve több magyar egyetem, mint például a Semmelweis Egyetem is nyitott volt arra, hogy a 

menekültek befejezhessék megkezdett szemeszterüket.18 Az oktatásszervezést nehezítette, hogy a 

családok az ország számos pontján telepedtek le, a magyar és angol nyelv ismeretének hiányában 

viszont sok helyen nem volt elegendő tanulási lehetőség. Szeptembertől leginkább magyar 

osztályokban kezdhették meg tanulmányaikat a menekült gyermekek, hiszen többnyire nincs egy 

 
14 96/2022. (III. 10.) KORM. RENDELET 
15 OIF 2022. 
16 301/2007. (XI. 9.) KORM. RENDELET 51. § 
17 PÉNZCENTRUM 2022. 
18 SEMMELWEIS EGYETEM 2022.  
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vonzáskörzetben annyi ukrajnai diák, hogy egy külön osztályt indítsanak számukra. Részükre külön 

biztosított a magyar, mint idegennyelv oktatása.19 

A nyelvismeret hiánya vagy a pénzügyi helyzet miatt sokan választottak célországként más közép-

európai országot, mint például Lengyelország vagy Németország. A hazánkban menedékes státuszt 

igénylők közül azonban sokan meglehetősen pozitív képpel rendelkeztek a Magyarországon 

maradást illetően. Az UNHCR 2022 augusztusának végén jelentetett meg egy június és augusztus 

között 538 személy interjúztatása alapján összeállított kivonatot. A megkérdezettek fele tervezett 

„a közeljövőben” Magyarországon maradni, 23%-uk nyilatkozott a hazatérésről, a további 

országokba (legfőképp Németországba és Csehországba) történő utazást 18% választotta, 8% 

pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. 20  A maradásra többek között az anyaországhoz való 

földrajzi közelség vagy a korábbi magyarországi munkaviszony, ezáltal a biztos jövedelem lehet a 

magyarázat. Szeptemberben egy 512 személy megkérdezésével zajló felmérésben az akkor 

Magyarországon menedékes státusszal rendelkezők közül már 79% nyilatkozott a maradásról, 6% 

a Magyarországon belüli költözésről, 3-3% a hazatérésről és a másik országba történő költözésről, 

8% pedig nem tudott konkrét választ adni a kérdésre.21 

Humanitárius szervezetek tereptapasztalatai 

A Magyarországon tartózkodó ukrán menekültek helyzetének felméréshez a nyilvánosan 

hozzáférhető információk mellett elengedhetetlen a humanitárius szervezetek tényleges 

tereptapasztalatainak megismerése is. A fővárosban és vidéken számos kisebb-nagyobb egyházi és 

civil szervezet működik, ők egytől-egyig különböző feladatokkal és kihívásokkal találkoznak. Az 

interjúk készítése során ezért esett a választás az ország több pontján működő Ökumenikus 

Segélyszervezetre, valamint a debreceni székhelyű, nagyrészt helyben működő Dorkász Szolgálat 

Közhasznú Alapítványra 2022 őszén. Mindkét szervezet azonos szempontok alapján számolt be az 

elmúlt szűk egy év tapasztalatairól: a lakhatás, az oktatás, a munkavállalás, a legfőbb kihívások, a 

visszatérési arányok, valamint a pénzügyi támogatások kerültek az interjúk középpontjába. 

 
19 MAGYAR NEMZET 2022. 
20 UNHCR 2022C. 
21 UNHCR 2022D. 
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Az Ökumenikus Segélyszervezet 1991-es megalakulása óta Magyarország egyik legnagyobb és 

legismertebb karitatív szervezetévé vált, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt harminc évben 

számos országban valósítottak meg programokat. Kontinenseken átívelő munkájuk lenyomata, 

hogy például Irakban, Etiópiában és Ukrajnában is létesítettek állandó képviseletet.22 Emellett tagjai 

a hat legnagyobb civil szervezetet tömörítő, 2000-ben alapított Karitatív Tanácsnak is. A szervezet 

kiterjedt hálózatából és tevékenységi köréből fakadóan már az ukrajnai menekültválság első 

pillanatában megkezdte válságkezelő tevékenységét mind a hazai határmenti településeken (például 

Barabás, Záhony, valamint kezdetben Debrecen), mind Ukrajna több pontján (például Beregszász, 

Kijev, Lviv). Az említett helyszíneken legnagyobb feladatként az alapvető szükségletek ellátása, 

továbbá utazási információk megosztása, illetve a tranzithelyekre való szállítás megszervezése 

jelentkezett. A segítségnyújtás folyamatosan bővült: Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtéren 

működtettek június végéig humanitárius tranzitpontot, valamint a BOK-csarnokban kialakított 

tranzitváróban segítik a menekülteket több karitatív szervezet társaságában. Ezeken a helyeken 

többnyire élelmiszerekkel, tolmácsolással, gyermekfoglalkoztatókkal, orvosi ellátással és átmeneti 

szállás megszervezésével támogatják az Ukrajnából menekülőket.  

Az Ökumenikus Segélyszervezet a nyár folyamán egy egységes rendszerbe integrálta szolgáltatásait 

létrehozva az Ukrajnai Menekülteket Támogató Központot Budapesten. Jelenleg ebből a 

központból irányítják országos tevékenységüket, és szervezik meg szolgáltatásaikat az alapvető 

ügyintézéstől kezdve családi programok szervezésén át a pszichológiai és jogi segítségnyújtáson 

keresztül pszichoszociális támogatási programok lefolytatásáig. Természetesen nemcsak a 

fővárosban, hanem vidéken is jelen van a szervezet: azokban a nagyobb városokban, ahol 

meghatározó számban találtak otthonra az ukrán menekültek – például Miskolc, Sopron, Kaposvár, 

Szombathely vagy Debrecen – számos projektet hajtottak végre, egyeztetve és segítve a regionális 

Védelmi Bizottságok munkáját. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése óta több mint 160 ezer embernek nyújtott 

segítséget.23 Létesítettek például szálláskoordinációs munkatársi ügyeletet, amelynek segítségével a 

szervezet által biztosított átmeneti szállásokon kívül beérkezett külső felajánlásokat fogadták, 

valamint szervezték meg a menekültek elhelyezését többek között a szervezet saját szállásain is 

 
22 ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 2022A. 
23 ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET 2022B. 



  

 

M I G R Á C I Ó K U T A T Ó
I N T É Z E T  

Gyorselemzések 2023/01 

7 

(Budapesten több helyszínen, valamint vidéken) pár tucat fő részére. Nagy kihívást jelentett a nagy 

igényű szálláskeresés, ugyanis a szervezettel kapcsolatba lépett ukrán menekültek többsége nem 

tervezte a tovább utazást más országokba és a hazatérés is inkább csak kisebb számban vagy 

időszakosan volt tapasztalható. A háború elején az Ukrajnában maradt férfiak pénzügyi 

támogatásából sokan önállóan meg tudták oldani saját elhelyezésüket, azonban az egyre jelentősebb 

pénzügyi problémák24 növelik az igényt a karitatív szervezetek által biztosított szállásokra. Fontos 

hozzátenni, hogy a menekültek a közösségi média különböző platformjain segítik egymást 

információkkal. 

Az elhelyezést követően a felnőttek részére a munkaerőpiaci segítségnyújtás, a gyermekek számára 

pedig az oktatás biztosítása jelent kihívást. Az Ökumenikus Segélyszervezet 300-400 gyermek 

iskoláztatását (például technikai eszközökkel, nyelvoktatás indításával) támogatta. Fontos ugyanis 

kiemelni, hogy jóllehet Ukrajnában online zajlik az oktatás, a gyermekek Magyarországon is 

tankötelezettek 16 éves korukig. Emellett a két tanév között nyári táborokat, játékos 

foglalkoztatókat, felzárkóztatókat és iskolai előkészítőket is szerveztek a gyermekek részére 0-16 

éves korig több magyar városban. Az oktatásszervezés számos megoldatlan problémát rejt: az 

ukrajnai és a magyar oktatás azonos idősávban zajlik, ráadásul az online rendszer sokszor akadozik, 

ezen okokból kifolyólag pedig a gyermekek jelentős számban kiestek az elmúlt fél évben az 

oktatásból. Az iskolai integrációt csak súlyosbítja a – magyar és angol – nyelvtudás hiánya. Külön 

kihívást jelent a kárpátaljai romák bevonása az iskoláztatásba, akik ugyan beszélik a magyar nyelvet, 

de a korábbi hiányosságokból fakadóan szintén nehezen tudnak becsatlakozni a magyarországi 

oktatásba. 

A minden területen jelentkező legfőbb kihívás nem csak a pénzügyi háttér hosszútávú 

biztosításának nehézsége, hanem a szakképzett, a szükséges nyelveket beszélő, humánerőforrás 

hiánya, kezdve a tolmácsoktól az ukrán nyelvet beszélő tanárokig. Pénzügyi támogatások a 

kezdetektől fogva érkeznek cégektől, magánszemélyektől – utóbbiak részéről inkább természetbeni 

adományok formájában –, illetve a magyar államtól és nemzetközi forrásoktól is, mint a Christian 

Aid vagy az Act Alliance. Ugyan a civilek kezdeti lelkesedése csökken, az állandó önkéntesekkel a 

 
24 Az otthoni utalások ritkulása, valamint a befogadó magánfelek a gazdasági és energiaválság által 
keletkezett aggodalmai miatt. 
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helyzet még fenntartható. Ugyanakkor a lakhatási kérdések a tél beköszöntével egyre jelentősebb 

problémaként jelennek meg az ukrajnai menekültválság kezelésénél. 

Hasonló, eseményekről számolt be a Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány, amelyet a holland 

Dirk Jan Groot hívott életre 1991-ben azzal a céllal, hogy egy nemzetközi keresztény 

segélyszervezet a kommunista országok elnyomottjain segíthessen. Mára már kibővült a célcsoport 

és a tevékenységi kör is: kimondottan rászoruló családokkal, hátrányos helyzetű gyermekekkel és a 

nehéz körülmények között élő idősekkel foglalkoznak a diakóniai szolgálat nyújtásától kezdve a 

börtön- és menekültmisszióig.25 Utóbbi tevékenység kifejezetten az ukrajnai menekültválság révén 

alakult ki, ezen belül is leginkább egy speciális csoporttal, a Kárpátaljáról származó, többnyire roma 

családokkal foglalkoznak.  

A Debrecenben működő alapítvány a háború kitörését követő egy héten belül alakította ki 

válságkezelő profilját. A fegyveres konfliktus kezdete óta többségében kárpátaljai magyar 

családokat fogadtak be egy egykori kemping területén kialakított befogadóközpontba, ahol jelenleg 

körülbelül 200 személy számára biztosítanak lakhatást. Közülük mintegy 80% rendelkezik 

menedékes státusszal – azaz nem kettős állampolgár. Kezdetben érkeztek még Kelet-Ukrajnából is 

menekültek, azonban ők vagy tovább utaztak vagy idővel visszatértek hazájukba. A jelenlegi lakók 

részére felújított és szigetelt faházak, konténerházak és egy nagyobb téglaépület áll rendelkezésre, 

valamint az első hónapokban magánbefogadókkal is kooperáltak a menekültek minél széleskörűbb 

elhelyezése érdekében.  

Felmerül a kérdés, hogy a kárpátaljaiak miért hagyták el otthonukat, hiszen lakóhelyük nem vált 

háborús területté. A Dorkász Alapítvány által befogadott személyek közül legtöbben a kialakult 

félelem miatt hagyták el Kárpátalját. Ugyanakkor sok olyan férfi is van a befogadottak között, aki 

már a háború előtt is Magyarországon folytatott munkát, ezáltal inkább az egész családdal 

ideköltözött a szétszakítás elkerülése érdekében. A munkalehetőség valóban mozgatórugóként 

jelenik meg a maradás kérdésében, ugyanis a Debrecenben tartózkodó férfiak több mint 90%-a 

dolgozik például az alapítványnál vagy akár az ország más területein. A nők esetében azonban ez 

nem mondható el: ők továbbra is a gyermekeket nevelve, háztartásbeliként élnek. 

 
25 DORKÁSZ SZOLGÁLAT 2022. 
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Keresetkiegészítésként ezért minden család hetente utalványt kap, amelyet kizárólag élelmiszerre 

egy adott üzletláncnál használhatnak fel. 

Mivel az alapítvány által befogadott személyek mindegyike beszéli a magyar nyelvet, a nyelvismeret 

hiánya nem okozott problémát, helyette az egészségügyi ellátás megoldása merült fel kihívásként. 

Az Ukrajnában hagyott orvosi papírok és a hiányzó kötelező oltások miatt számos, a magyar 

rendszerben alanyi jogon járó szolgáltatástól esnek el vagy jutnak hozzá nehezen a befogadott 

személyek, még ha többségükben rendelkeznek is menedékes státusszal. 

Hasonló megpróbáltatást jelent a gyermekek oktatási rendszerbe való integrálása, habár jelen 

esetben nem az orosz vagy ukrán nyelv kizárólagos ismerete okozott kihívást, hanem a korábbi 

iskolalátogatás hiánya. A nyár folyamán már tartottak foglalkozásokat a fiataloknak, amely alapján 

az alapítvány felismerte, hogy a teljeskörű integráció többnyire megoldhatatlan (bár közel tíz 

gyermek esetében sikerült), ezért inkább egy saját iskolát hozott létre. Szakemberek segítségével 

felmérték a gyermekek fejlettségi szintjét, és ennek alapján négy csoportot tudtak életre hívni, ahol 

a gyermekek egyéni tanrend szerint tanulhatnak a magyar oktatási rendszer alapján. Emellett óvodát 

is üzemeltetnek a tanév eleje óta. 

Utóbbiakhoz jelentős külső támogatásra volt szükség, ehhez több kisebb és nagyobb szervezet áll(t) 

rendelkezésre, mint az UNICEF, a Pharus Alapítvány vagy a Terre des Hommes Alapítvány, de 

ezek mellett állami és magánszemélyek által felajánlott támogatáshoz is hozzájutottak. A különböző 

együttműködések anyagi és tárgyi hozzájárulást is jelentenek, amelyeknek köszönhetően 

összehangoltan képesek a válságkezelésre. 

Összegzés 

Az Ukrajnai menekültválság kezdete óta Magyarország – frontország lévén – magától értetődően 

nem kérdőjelezte meg a segítségnyújtás azonnali szükségességét, egyedi megoldásokkal – az 

újonnan létrehozott, hordozható eszközökről végezhető regisztrációs rendszer vagy a BOK-

csarnok menekültek ellátására történő szolgálatba állítása – kezelte és kezeli a kialakult helyzetet. 

Ugyan a regisztrált belépők számától jelentősen eltér a menedékes státuszt igénylők és birtoklók 

száma, a magyar szociális ellátórendszer számára ez is kihívást jelent a korábbi, ilyen jellegű 

tapasztalatok hiányából fakadóan. Az viszont jól kirajzolódott az elmúlt lassan egy év során, hogy 
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a különböző szervezetek között, valamint az állami szereplők és a szervezetek között jelentős 

kooperáció alakult ki, amely által a Magyarországon maradni kívánó menekültek ellátása 

megoldottnak tekinthető. 
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