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A vészhelyzet típusa  

(COVID-19, ember okozta vagy természeti katasztrófa, humanitárius válsághelyzet) 

2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, Magyarország szomszédos országát. A 

Vöröskereszt Mozgalom, így a Magyar Vöröskereszt elsődleges feladata is az, hogy minél 

hatékonyabban segítsen az embereknek a kialakult humanitárius válságban. A szervezet ehhez 

országos hálózattal, tagokkal, önkéntesekkel, munkatársakkal rendelkezik, és folyamatosan 

kapcsolatot tart a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségével (IFRC), 

valamint az illetékes kormányzati szervekkel és önkormányzatokkal is, hogy a gyorsan változó 

körülmények között is felkészülten tudjon segíteni. 

 

A projekt leírása  

A Magyar Vöröskereszt alapfeladata, az ukrán-orosz háború első napja óta, hogy a 

szenvedőknek segítsen, minél hatékonyabban vegyen részt az ukrán menekültek fogadásában 
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és ellátásában. Akár gyalog, autóval vagy vonattal érkeznek menekülők, az országba történő 

belépés előtti hosszú várakozás után azonnali segítség kapnak a Magyar Vöröskereszttől. A 

segítségnyújtás során főleg gyerekekkel, nőkkel és idősekkel került kapcsolatba a Szervezet.  

A humanitárius válság kezelése során a határ mentén a Szervezet fő feladata, hogy élelmet, 

innivalót, elsősegélyt és tájékoztatást nyújtson azoknak, akik a háború elől menekülnek. Nem 

hanyagolható el a lelki elsősegélynyújtás szerepe sem, hiszen sok embernek a határon való 

átlépés jelenti az első biztos pontot. Önkénteseink és tagjaink - akik között a fiatal és az idősebb 

generáció is képviselteti magát - megfelelő képzésben részesülnek, hogy minél szakszerűbb 

segítségnyújtásban legyen részük a menekülőknek.  A válság kezelése során szintén kiemelt 

feladatunk a menekülők orvosi ellátásának megszervezése és segítése már a határ mentén is.  

A Magyar Vöröskereszt a jelenlegi helyzetben is a felmerülő szükségletek alapján igyekszik 

helytállni és mozgósítani erőforrásait, valamint rugalmas maradni és felkészülni minden 

eshetőségre. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei az ország számos helyszínén 

működtetnek befogadópontokat, ahol a szállás biztosítása mellett adminisztratív segítséget is 

nyújtanak, akár menekültkérelem beadásában, akár további utazás szervezésénél. Nemcsak a 

befogadóhelyeken, hanem a családoknál elhelyezett menekültek ellátását is koordinálják 

megyei szervezeteink, rendszeres adománygyűjtésekkel és a felajánlások szállításával.  

A humanitárius válság során a Magyar Vöröskereszt különleges feladatai közé tartozik a 

Keresőszolgálat működtetése is. A szervezet keresőszolgálata a háború alatt saját hálózatának 

segítségével közvetít üzeneteket a sebesültek, hadifoglyok, menekültek és azok családtagjai 

között, továbbá segít azok felkutatásában, akik a háború alatt eltűntek, vagy szeretteiktől 

elszakadtak. 

2022. február 26. és április 14. között a Magyar Vöröskereszt több mint 170.000 menekülőnek 

nyújtott segítséget, bevonva összesen több mint 5000 munkatársat és közel 9000 önkéntest a 

háború kitörése óta.  

 

Hogyan járul hozzá a tevékenység az idősek védelméhez vagy bevonásához a vészhelyzetekre 

való reagálásba? 

Az idősek az egyik legkiszolgáltatottabb csoport a humanitárius válság során, hiszen az ő 

igényeik és szükségleteik kielégítéséhez nagyobb odafigyelésre és körültekintésre van szükség. 

Az ő védelmük érdekében a Magyar Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít a különböző 

gyógyszerek beszerzésére, hiszen így közvetlenül már a határ mentén is szakszerű segítséget 

tudunk nyújtani az időseknek, akik gyakran krónikus betegségek tüneteivel fordulnak 

munkatársainkhoz, tagjainkhoz és önkénteseinkhez. A hazánkba érkező idősek azért is 

kiemelten sérülékeny csoport, mivel sokuk most először kényszerült elhagyni az otthonát, és a 
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változással és bizonytalansággal járó lelki megterhelés különösen veszélyes lehet számukra, 

ezért a lelkiállapotukra is hangsúlyos figyelmet fordít a Szervezet. A háború okozta trauma 

miatt a mentális és lelki egészség pedig szintén fokozott figyelmet igényel, hiszen az idősek 

sem tudhatják, vissza tudnak-e még valaha térni szülőföldjükre, és azt sem, hogy mivé lett, 

amiért egész életükben dolgoztak. Esetleg megélik a legborzasztóbbat: gyermekük, unokájuk 

elvesztését. 

A humanitárius válság kezelése során nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a vöröskeresztes 

önkéntesek, tagok, akik között sokan már nyugdíjasok. Ők is lelkesen és kitartóan állnak helyt, 

például ha szendvicsek készítéséről és osztásáról vagy bármi más segítő tevékenységről van 

szó, így ők is hatékonyan vehetnek részt a menekülők segítésében, amellett, hogy egy közösség 

részévé válnak, és visszatérő önkéntes vagy tag lesz belőlük.  

Az idősebb korosztály bevonása a Magyar Vöröskereszt tevékenységeibe a Szervezet egyik 

hosszabb távú célja, ehhez is nyújt támogatást többek között a most induló Digitális 

Felzárkóztatási Alap program is. A program célja, hogy kapcsolattartásra, tanulásra, 

internetezésre alkalmas eszközök – mobiltelefon, tablet, laptop – vagy szoftverek vásárlását 

támogassa, illetve szociálisan rászoruló személyek (elsősorban tanulók, idősek) számára. Ez a 

törekvés összhangban van a Szervezet stratégiájával illetve humanitárius elveivel, értékeivel, 

egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy támogassa a rászorulók információszerzését, illetve az 

akaratlan digitális elszigeteltségben élők számának csökkentését, az idősek kapcsolatának 

szélesítését. 

 

A szerző: 

Dr. Fodor Antalné, elnök 

Magyar Vöröskereszt 

 

 

   


