
 

HONVÉD VEZÉRKAR 

 

POC: Peter A. Kiss, HDF GS Scientific Research Center, kiss.almos@hm.gov.hu, +36302920246         
 

1 
 

 

 

Konferencia értesítő és felhívás előadás tartására 

 

Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások  

a változó biztonsági környezetben 

 

2018. május 9-10, Budapest  

 

A mai világot egyrészt a bizonytalanság, komplexitás, kétértelműség, másrészt 

viszont a dinamizmus, összekötöttség és gyors technológia fejlődés jellemzi. E 

tényezők megváltoztatják az emberek életét. A gyors változások következtében a 

természeti és ember-okozta katasztrófák a nyugati társadalmak sebezhető (de 

legalábbis érzékeny) pontja. Ugyanakkor a nehéz helyzetekben kormányoktól 

megoldást váró mentalitás, és előkészületek helyett az “éppen időben” magatartás 

lecsökkentette a társadalom képességét, hogy ellenálljon a természeti csapásoknak 

vagy a hibrid hadviselés alattomos kihívásainak, és gyorsan talpra álljon.   

 

Annak érdekében, hogy helyreálljon a társadalom ellenálló képessége, hogy 

egyének, közösségek és rendszerek felkészüljenek katasztrofális események 

kezelésére és a nehéz helyzet elmúltával erősebbek legyenek, mint előtte, a 

kormányoknak, intézményeknek és szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a 

válsághelyzetek kezelése során. Csak együttműködéssel képesek felismerni a közös 

fenyegetettséget, felmérni a közös sebezhetőséget, és közzétenni a legjobb 

eljárásokat. Csak együttműködéssel tudnak ellenálló képességet építeni a 

társadalom valamennyi szintjén, az egyéntől a nemzetig. Ez megköveteli a teljes 

körű, az egész társadalmat összefogó, összpontosító egyetértést, közös éberséget, 

együttműködés és a legjobb eljárások ismeretét.   

 

A Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági 

környezetben konferencia célja jobban megérteni a leginkább érintettek közötti 

egymásrautaltságot, felismerni a közös érdekeket és hozzájárulni az ellenálló 

képesség fejlesztéséhez. A konferencia eredményei alapján létrehozott oktató 

programok hozzájárulhatnak az egységtudathoz, a fenyegetések hatékonyabb 

egyéni és közös felismeréséhez, az együttműködő párbeszédhez, és mind az 

állampolgárok, mind a társadalom részéről egy elkötelezettebb megközelítést 

tesznek lehetővé.  

A rendezvény kiegészíti NATO-ban, az EU-ban és egyes államokban már 

folyamatban levő munkát, erősíti a NATO Polgári Vészhelyzeti Tervezési Bizottság 
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(Civil Emergency Planning Committee – CEPC) és munkáját. Azzal, hogy 

kormányszerveket és a magánszektort egy asztalhoz ülteti, a konferencia támogatja 

a NATO hét ellenálló képességi alapkövetelményét (kormányzás folytonossága; 

ellenálló energia ellátás; ellenálló polgári kommunikációs szolgáltatások; ellenálló 

élelem- és vízellátás; nagyléptékű népmozgások kezelésének képessége; képesség 

nagyszámú áldozatok ellátására; ellenálló polgári szállítási rendszerek). Különösen a 

NATO ACT Norfolkban 2017. május 2-4 között rendezett Interdependency in 

Resilience konferenciájára épít, és annak eredményeit fejleszti tovább. 

 

Annak érdekében, hogy a konferenciának fókusza és mélysége legyen, a szervezők 

a következő témaköröket javasolják, (más témákat érintő absztraktok eseti elbírálás 

tárgyai): 

 

Ellenálló képességi tervek tesztelése és végrehajtása 

 Műveleti modellek és keretek amelyek segítik az ellenálló képességet építő 

folyamatokat és a készenlétet váratlan eseményekre  

 Ellenálló képességet és előrelátó képességet építő eljárások 

 Ellenálló képesség építését, együttműködő hálózatokat, legjobb eljárásokat 

ismertető esettanulmányok 

 Előrelátás modellezése, ellenálló képesség elemzése és tervek tesztelése  

 Szervezetek közötti együttműködést és tanulást segítő információs és 

kommunikációs technológiák és rendszerek  

 Technológia és eljárásmódok innovatív alkalmazása a reagálásban és a 

kárenyhítésben  

 Az információk és ismeretek megosztása során felmerülő biztonsági kérdések  

 Határokon átnyúló együttműködés különleges jogrend idején 

 Az ellenálló képesség építésének jogi követelményei és korlátai 

 Az ellenálló képesség építését akadályozó tényezők és elhárításuk  

 

Az ellenálló képesség értelmezése és megteremtése társadalmi rendszerekben   

 Urbanizáció, migráció, klímaváltozás hatásai az ellenálló képességre  

 Az ellenálló képesség társadalmi-lélektani dimenziója 

 Egyéni és szervezeti alkalmazkodó és ellenállóképes magatartás  

 Intézményes szabályozás hatása az ellenállóképes magatartásra 

 Egyéni és szervezeti ellenálló képesség megteremtése 

 Az információ- és tudásmegosztás magánszféra szempontjai 
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 Közösségi média technológiák és hálózatok részvételre ösztönző szerepe az 

együttműködés, tervezés és végrehajtás során 

 A helyi kockázatok nyilvánosságra hozatalának társadalmi és gazdasági 

következményei (ingatlanok értéke, elköltözés, beruházások, stb.) 

 Kis államok, biztonsági erők, katonai támogatás a polgári hatóságoknak,  „teljes 

körű védelem,” és nemzeti ellenálló képesség 

 A fegyveres erők, területvédelmi tartalékosok, milíciák, és fegyveres polgárok 

szerepe a nemzeti ellenálló képesség megteremtésében és fenntartásában 

 Polgári szervezetek és intézmények szerepe a nemzeti ellenálló képesség 

megteremtésében és fenntartásában 

 A fegyveres erők és rendészeti szervek ellenálló képességének tesztelése és 

értékelése 

 

A magánszektor szerepe az ellenálló képesség fejlesztésében 

 Az ellenálló képesség értelmezése a magánszektorban 

 Kormányérdekek és magánérdekek átfedése – az együttműködés lehetősége 

 Cégek társadalmi felelőssége az ellenálló képesség megteremtésében – a 

globalizáció és a változó biztonsági környezet hatása a társadalmi felelősségre 

 Kormányszervek és a magánszektor együttműködésének erősítése, az 

együttműködés állandósítása 

 Ösztönzők és egyéb eszközök, melyekkel a magánszektort rá lehet venni, hogy 

saját erőforrásaival járuljon hozzá a közösségi erőforrásokhoz 

 a Cégek vészhelyzet elhárításában való részvételét akadályozó tényezők 

 Hogyan lehet ösztönözni a közösségi és a magánszektor közötti valós 

információ-megosztást, a kölcsönös bizalmat és kapcsolatokat, a rendhagyó 

gondolkodást, tervezést és együttműködést 

 Hogyan lehet bevonni a magánszektort a hét alapkövetelménynek megfelelő 

ellenálló képesség megteremtésébe  

 A biztonsági környezet a kereskedelmi szektor tervező és kockázat kezelő 

folyamataiban 

 Mit tanulhat az állami szektor a kereskedelmi szektor logisztikai 

mechanizmusainak tanulmányozásából, az ellátó láncok fenntartásának és 

helyreállításának gyakorlatából? („just in time” vagy tartalék kapacitás / 

redundancia?) 
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A szervezők ezúton hívják fel azon elméleti és gyakorlati szakembereket, akinek 
érdeklődési köre, szakterülete vagy tapasztalata valamilyen módon érinti a 
konferencia témáját, hogy osszák meg kutatásuk eredményeit vagy különleges 
ismereteiket. Előadás tartására a szerzők egy 150-300 szavas angol nyelvű absztrakt 
és egy rövid CV benyújtásával jelentkezhetnek. Az absztraktokat a 
hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 

Fontos dátumok és határidők: 
 

2018. 02. 27. absztraktok és CV-k beküldése  

2018. 03. 13. kiválasztott szerzők értesítése  

2018. 03. 17. szerzők megerősítik részvételi szándékukat 

2018. 03. 24. szerzőknek hivatalos felkérő levél kiküldése  

2018. 04. 03. konferencia program megjelentetése  

2018. 05. 03. diasorok beküldése  

2018. 05. 08. nemzetközi szerzők beérkezése  

2018. 05. 9-10. konferencia 

2018. 05. 22. konferencia következtetések és javaslatok megjelentetése  

2018. 06. 31. konferencia tanulmányok beküldése  

2018. 11. 01. konferencia kiadvány megjelentetése  

 
A konferencia nyelve angol. Magyar-angol és angol-magyar tolmácsolás lesz.  
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a hvk.tkh@hm.gov.hu e-
mail címen lehet. 
 
További részleteket (konferencia programja, helyszíne, szálláslehetőség, stb.) a 
kutatóhely honlapján (http://www.hvktkh.hm.gov.hu/) és a konferencia honlapján 
(http://budapestresilienceconference.webnode.hu/) fogunk közzétenni.  
 


