Tájékoztató adományozási lehetőségekről
1. Pénzbeli felajánlások:
• az adományvonal: 1357 (500 Ft/hívás vagy sms) (magyar telefonszámról hívható külföldről is)
• a Nemzeti Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222
• a külföldi számlaszámról történő utaláshoz szükséges adatok:
o SWIFT: OTPZSHUHB
o IBAN szám: HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000
2. Természetbeni felajánlások:
• szálláshely felajánlása (teljes ellátással, pontos cím és elérhetőség megadásával)
• tartósélelmiszer felajánlása a karitatív szervezetek részére
• egyéb felajánlások, pl.: szállító eszközök (sofőrrel, üzemanyaggal, önellátással), orvosi,
egészségügyi ellátás
• önkéntes segítségnyújtásra való jelentkezés.
A felajánlások nyilvántartása és továbbítása a humanitárius segítségnyújtásban résztvevő karitatív
szervezetek részére folyamatos.
Felajánlásokat közvetlenül a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács karitatív tagszervezeteinél lehet
jelezni az alábbi elérhetőségeken:
Katolikus Karitász
e-mail: karpataljaert@caritas.org.hu
tel: +36 (1) 372 0910
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
e-mail: karpataljaert@maltai.hu
tel: +36 (70) 653 1324
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
e-mail: karpataljaert@segelyszervezet.hu
tel: +36 (70) 664 8645
Magyar Református Szeretetszolgálat
e-mail: karpataljaert@jobbadni.hu
tel: +36 (80) 296 844
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
e-mail: karpataljaert@baptistasegely.hu
tel: +36 (20) 886 2292
Magyar Vöröskereszt
e-mail: karpataljaert@voroskereszt.hu
tel: +36 (1) 374 1374

Tájékozódási lehetőségek külföldi állampolgárok beutazása esetében, a magyarországi
tartózkodásukkal összefüggő kérdésekben
A külföldről, jellemzően Ukrajnából Magyarországra érkező ukrán, ukrán-magyar, továbbá Ukrajnában
jogszerűen tartózkodó 3. országbeli állampolgárok beutazása esetében, a magyarországi tartózkodásukkal
összefüggő kérdésekkel az alábbiak szerint érdeklődhetnek:
Eljáró szerv: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
A személyes ügyfélfogadás előtt mindig ajánlott a telefonos egyeztetés.
A telefonos elérhetőség tájékoztatás céljából az ügyfélfogadás mentes napokon is biztosított hivatali
munkarend szerint!
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Békéscsaba:
Személyes ügyfélfogadás: Békéscsaba, Kétegyházi út 10.
o hétfő: nincs ügyfélfogadás
o kedd-szerda: 08:00-16:00
o csütörtök: 08:00-17:00
o péntek: 08:00-11:00
Telefon: 06 66/452-617

Szeged:
Személyes ügyfélfogadás: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 3/A
o hétfő-szerda: 07:30-16:00
o csütörtök: 07:30-17:00
o péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefon: 06 62/795-150, 06 62/795-151
Kecskemét:
Személyes ügyfélfogadás: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/B
o hétfő: 09:00-16:00
o kedd-szerda: nincs ügyfélfogadás
o csütörtök: 09:00-16:00
o péntek: 09:00-12:30

Telefon: 06 76/481-249

