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BESZÁMOLÓ A 2. HATÉKONY VÁLASZADÁS KONFERENCIÁRÓL 

 

Absztrakt 

A Magyar Vöröskereszt második alkalommal rendezte meg „Hatékony Válaszadás” című 

konferenciáját, amelynek a Nemzeti Közszolgálat Egyetem oktatási épülete adott otthont 2020. 

szeptember 18-án. Konferencia-beszámolónkban a nemzetközi eseményen kialakult 

tudományos és szakmai diskurzust foglaljuk össze. 

Kulcsszavak: konferencia, interdiszciplináris kutatás, humanitárius segítségnyújtás, polgári 

védelem 

 

INSIGHTS TO THE SECOND CONFERENCE ON EFFECTIVE 

RESPONSE 

 

Abstract 

The Hungarian Red Cross organized its second conference on Effective Response on 18th 

September 2020 in the Educational Building of the National University of Public Service. This 

article covers the academic and professional discussion of this international conference. 
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1. HIBRID KONFERENCIA 

 

A Magyar Vöröskereszt 2020. szeptember 18-án tartotta második „Hatékony Válaszadás” 

elnevezésű nemzetközi konferenciáját, amelyre idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási 

épületében került sor. Alkalmazkodva az új koronavírus járvány által teremtett rendkívüli 

helyzethez, az esemény hibrid módon került megvalósításra, az előadók fele a helyszínen, fele 

pedig online csatlakozott. A nemzetközi konferencia az IRONORE 2019 projekt keretében 

került megrendezésre magyar, szlovák, olasz, kolumbiai, osztrák és amerikai szakemberek 

részvételével. 

Az eseményt vezető Dr. Sáfár Brigitta, a Magyar Vöröskereszt országos katasztrófavédelmi 

szakmai vezetője bevezetőként elmondta, az interdiszciplináris tudományos-szakmai 

konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a szakterület aktuális kérdéseinek és 

eredményeinek megismerésére, megvitatására. A szervezők bíznak benne, hogy a Hatékony 

Válaszadás konferenciát a következő években is megrendezhetik, bővítve ezzel a szervezet 

hagyománnyal rendelkező eseményeinek sorát. 

 

2. AZ ELŐADÁSOK 

 

Az első előadó, Simona Ius az Olasz Nemzeti Polgári Védelmi Egyesület (Associazione 

Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS) szakembere a COVID-19 válaszadásban 

résztvevők pszichológiai támogatásának tapasztalatairól számolt be. Előadásában ismertette az 

ANPAS által alkalmazott módszertant és a művelet során felvetődött kihívásokat. 

Megállapította, hogy olasz szervezet által használt ProQOL skála alkalmas a kiégés és a 

traumatikus stressz okozta következmények felismerésére, amely önellenőrzés és szupervízió 

során is hasznosnak bizonyult. Kapcsolódó eredményekről adott számot Sebestyén Árpád, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója a pszichológiai intervenció és a pszichoszociális 
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segítségnyújtás kulturális vonatkozásairól szóló, későbbi előadásában. A Krízis Intervenciós 

Csoport (KICS) tagja áttekintette az interkulturális kommunikáció vonatozó elméleteit, azokat 

a munkája során tapasztalt gyakorlati példákon keresztül szemléltette. 

A konferencia második előadója Molnár András, a Magyar Vöröskereszt kollégája és a Pécsi 

Tudományegyetem doktori hallgatója volt, kutatásában a 2013-as dunai árvíz során beérkezett 

adományokat elemezte, kiemelve a céges adományok körüli tapasztalatokat, valamint 

rávilágított a média-megjelenések és a magánadományok közötti empirikus összefüggésre. 

Előadását vöröskeresztes kolléganője és a Pécsi Tudományegyetem pszichológia PhD 

hallgatója, Ipolyi Dóra beszámolója követte, aki a szervezet ifjúsági önkéntesei körében végzett 

motivációs kutatást. Vizsgálatai során kimutatta, hogy az önkéntesek számára különösen fontos 

motivációt jelent a közösség, fontos számukra a szakmai fejlődés lehetősége, és önkéntes 

tevékenységük összességében pozitív hatással van életminőségükre, jól-létükre. Kiemelte, 

hogy számos fiatal számára meghatározó a Vöröskeresztnél végzett önkéntes tevékenység, 

sokan közülük ápolói, mentőtiszti, orvosi vagy éppen tűzoltói pályát választanak. 

Ezt követően az Osztrák Vöröskereszt rpojektmenedzsere, Camilo Palacio Ramirez a 

szervezethez nem kötődő, ún. spontán önkéntesek koordinációjára használható mobiltelefonos 

alkalmazások világába nyújtott betekintést. Az IRONORE 2019 projekt terepgyakorlata során 

a szervezet egy komplex katasztrófaszimuláció keretei között próbálta ki a mobiltelefonos 

fejlesztést, amely számos figyelemre méltó tapasztalatot biztosított számukra. A technológiai 

fejlesztések fontosságát hangsúlyozta Tóth Tibor tű. dandártábornok úr is, aki a személyzet 

nélküli légi járművek (UAV) alkalmazásának aktualitásait foglalta össze. Előadásának gerincét 

a Békés Megyei önkéntes polgári védelmi szerveztek műveleti tapasztalatai képezték, az 

elméleti hátteret számos kép és mozgókép tette igazán kézzelfoghatóvá. Kiemelte, ugyan a 

folyamatban van a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat járműveinek drónokkal történő 

felszerelése, a tapasztalt és önképzésre nyitott önkéntesek segítő közreműködése a jövőben is 

kritikus fontosságú marad. Dr. Tímár Tamás tű. őrnagy a szén-monoxiddal kapcsolatos 

balesetek megelőzésével kapcsolatban ismertetett naprakész információkat. Erősítve a 

megelőzés és a tudatos felkészülés gondolatát, előadásában áttekintette a különböző érintett 



 

Védelem Tudomány – V. évfolyam, 4. szám, 2020. 10. hó 205 

szereplők feladatait, kitérve a civil együttműködők és a lakosság felelős magatartására a 

technológiai megoldások (érzékelők és modern tüzelőberendezések) alkalmazásában. 

A technológiai aktualitásokat követően az éghajlatváltozás és az együttműködés kérdései 

kerültek a diskurzus középpontjába. Leskó György a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 

képviseletében ismertette a DARENET projekt jelenlegi eredményeit. Az árvizek kérdései köré 

épülő kezdeményezés jó példája a tudományos szereplők és a szakmai-gyakorlati szakemberek 

közötti széleskörű együttműködésre, amely az éghajlatváltozás által támasztott kihívások 

leküzdéséhez szükséges. Míg a DARENET projekt az árvizekre fókuszál, Kirovné Dr. Rácz 

Réka tű. őrnagy az aszályok és a hőhullámok által keltett veszélyekre hívta fel a figyelmet. 

Kiemelve a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó megállapításait, prezentációjában 

hangsúlyozta a megfigyelt és várható hazai hatásokat, valamint azok katasztrófavédelmi és 

védelmi igazgatási relevanciáját. A témához szorosan kapcsolódó eredményekről számolt be 

Uzzoli Annamária is. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Központ kolléganője 

előadásában egy Békés megyei mintán végzett kutatást ismertetett, amely célja az egészségügyi 

kapacitások és a területi éghajlati sérülékenység elemzése volt. A kutatás során számos kézzel 

fogható javalatot fogalmazott meg, amelyek az egészségügyi kapacitások további tudatos 

fejlesztését segítik.  

A koordináció területét érintve Kériová Anikó, a Magyar Vöröskereszt egészségügyi 

egységének vezetője terepen szerzett tapasztalatait foglalta össze előadásában, lefedve a 

nemzetközi területen dolgozó egészségügyi egységeket érintő sztenderdeket, melyek az 

országok közötti jogi és szakmai eljárásbeli különbségek összehangolásában is fontos szerepet 

töltenek be. Izgalmas nemzetközi kitekintést adott Gibárti Sára, a Pécsi Tudományegyetem 

PhD hallgatója is, amikor a törökországi szíriai menekülthelyzetre adott helyi és nemzetközi 

válaszadás rendszerét ismertette. Összehasonlító elemzését a segítségnyújtásban résztvevő 

nemzetközi szervezetek hivatalos jelentései mellett a török állami segítségnyújtási program 

tapasztalataival egészítette ki, kitérve a kialakult helyzet geopolitikai jelentőségére is. 

A konferencián az előadások után tartalmas beszélgetések alakultak ki, amelyek az ismertetett 

kutatási és szakmai eredményeken túlmutatva a jövőben további vizsgálatok és 
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együttműködések alapját képezhetik. Az esemény előadásaiból megjelenő tanulmánykötetet a 

konferencia tudományos bizottsága 2020. decemberében adja ki, a kötet elérhető lesz a 

szervezet weboldalán és a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén is. A szervező Magyar 

Vöröskereszt katasztrófavédelmi szakterülete számára stratégiai fontosságú a hasonló 

rendezvényeken való aktív részvétel, és célja, hogy a Hatékony Válaszadás konferenciát 

állandó, évenként megtartott rendezvényei közé emelje. 
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