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Híd Kárpátaljáért: Összefoglaló 

2022.03.01 

 

Kommunikáció 

 együttérzés és rend: megvédjük Magyarországot és nem hagyjuk, hogy 

belesodorjanak a háborúba, de humanitárius segítséget nyújtunk a háború elől 

menekülő embereknek, köztük kiemelten fontosak a kárpátaljai magyarok 

 fantasztikus összefogás tapasztalható: a térségben az önkormányzatok, a 

kormányhivatalok, a hivatásrendiek, a karitatív szervezetek és az önkéntesek 

részéről egyaránt – az egész ország megmozdult, folyamatosak az 

adományvonalra érkező hívások, pénzbeli és egyéb felajánlások 

 a hazánkba érkezők köszönettel fogadják a nekik nyújtott gyors segítséget, 

hálásak a magyar emberek, a Kormány és a karitatív szervezetek segítségéért 

 a Híd Kárpátaljáért program folyamatosan várja a felajánlásokat 11711711-

22222222 számlaszámon, vagy a 1357-es telefonszámon SMS-ben vagy 

telefonhívással 

 az állami feladatokat jól kiegészíti a karitatív szervezetek munkája, a 6 

legnagyobb, országos lefedettségű karitatív szervezet több évtizedes 

tapasztalata garanciát jelent, arra hogy minden adomány a legjobb helyre kerül, a 

legjobban hasznosul 

 Segítségpontok: az ukrán-magyar határ minden határállomása mellett 0-24 

órában várják a segítséget kérőket, akiknek akut orvosi ellátásban, szállításban, 

szálláshelyre elhelyezésben, egyéb ellátásban tudnak segíteni 

Adományozási lehetőségek 

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 
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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, a  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 

Segítségpontok 

Az ukrán határ valamennyi határátkelőhelye közelében létesült Segítségpont (illetve egy 

Ukrajna területén). A karitatív szervezetek és kormányhivatalok koordinátorai 0-24 órás 

szolgálatot látnak el a Segítségpontoknál, együttműködésben az önkormányzatokkal 

és a rendfenntartó szervekkel. A segítséget kérőket igény esetén a rendőrség, az 

önkormányzatok és az egyházi/karitatív önkéntesek busszal szállítják ide, majd szükség 

esetén innen a szálláshelyükre.  

A karitatív szervezetek jelen vannak a gyűjtőpontoknál is. 
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Segítségpontok 

határállomás karitatív szervezet cím segítségpont 

helye 

Záhony Református 

Szeretetszolgálat 

Kárpát út 4. Kandó Kálmán 

Szakközépiskola 

Lónya Magyar Vöröskereszt Árpád út 113. Művelődési ház 

Barabás Katolikus Karitász Árpád út 28. Művelődési ház 

Beregsurány Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Rákóczi út 13. Kastély park 

Beregsurány 

(ukrán oldal) 

Ökumenikus 

Segélyszervezet 

Ukrajna, Asztély és a 

beregsurányi 

határátkelő között 

Fűtött pavilon 

Tiszabecs Baptista 

Szeretetszolgálat 

Rákóczi út 1. Iskola 

 

 
 

 

 


