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ALAPÍTÓ NYILATKOZAT 
 
 
Alulírottak a mai napon a Magyar Pszichológiai Társaságon belül Katasztrófapszichológiai 
Szekció néven új szekció megalapítását kezdeményeztük. 
Közös döntéssel megválasztottuk a Szekció munkájának beindításáért felelős, ideiglenes 
tisztségviselőket, és javaslatot tettünk három belső munkacsoport létrehozására. 
 
Tisztségviselők: 
Elnök: dr. Lénárt Ágota  
Titkár: Milanovich Dominika 
A képzési ügyek felelőse: dr. V. Komlósi Annamária. 
 
Munkacsoportok: 
KIT tevékenység koordinálást végző munkacsoport 
Utógondozó tevékenység koordinálását végző munkacsoport 
A katasztrófahelyzetben segítő hivatásosok és laikusok képzését és támogatását koordináló 
munkacsoport. 
 
Megállapodtunk abban, hogy vezetőséget hosszabb távra akkor választunk, miután a 
Katasztrófapszichológiai Szekciót az MPT vezetősége, majd pedig a 2011. tavaszi 
Nagygyűlésen a tagsága hitelesíti. 
 
A Katasztrófapszichológiai Szekció céljai: 

 Elsődleges célja, hogy a katasztrófapszichológiai tudományág szakmai ismereteit a 
szélesebb szakma számára közkinccsé tegye, valamint fejlessze és kutassa 
 Célja továbbá, hogy segítse a katasztrófák esetén önkéntes szakmai munkát vállaló 
pszichológusok munkáját  

 
E fenti célok érdekében a következőket tekinti feladatának: 
 

 Fórumot teremteni a tudományág elméleti és módszertani ismeretanyagának 
bemutatására 
 Összehozni mindazokat a pszichológusokat, akik bármilyen formában gyakorlói és/vagy 
oktatói a katasztrófapszichológiának (beleértve az együttműködésre kész külföldi 
szakembereket is) 
 Kidolgozni és/vagy akkreditáltatni azokat a képzési formákat, amelyek kompetenciát és 
jogosultságot biztosítanak a katasztrófahelyzetekhez kapcsolódó pszichológiai 
tevékenységre  
 Koordinálással és szakmai ismeretekkel támogatni a sok embert érintő természeti- és 
ipari katasztrófák esetén önkéntes munkát vállaló pszichológusokat és pszichológus 
hallgatókat.  
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 A Katasztrófapszichológiai Szekció megalapításának indoklása 
 
Az új szekció létrehozását az indokolja, hogy az utóbbi évtizedben egyre komolyabb 
természeti és ipari katasztrófák sújtják hazánkat is – túl az egyéb (pl. közlekedési) 
katasztrófákon. A katasztrófahelyzetek (különösen a sok embert érintő katasztrófahelyzetek) 
pszichológiai feladatainak ellátása szervezetten és szakszerűen eddig csak a katasztrófa akut 
fázisában történt meg, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiképzett Krízis 
Intervenciós Team (KIT) által. A katasztrófa áldozatainak pszichológiai utógondozása 
azonban gyakorlatilag teljesen megoldatlan. A 2010. évi tavaszi árvíz Észak-Magyarországon, 
majd az őszi vörös iszap katasztrófa sokunkat (pszichológusokat és pszichológus hallgatókat) 
arra indított, hogy önkéntesként segítsük a katasztrófa áldozatait. Tapasztalnunk kellett, hogy 
a munkánk csak akkor hatékony, ha ezekben a helyzetekben szervezetten és megfelelően 
képzetten lépünk fel. Ennek érdekében informálisan megkezdtük a munkánk szervezését és a 
megfelelő szakismeretek összegyűjtését és átadását. Elérkezettnek láttuk azonban az időt, 
hogy e speciális szakmai tevékenységnek formális keretet teremtsünk. Úgy gondoljuk, hogy a 
katasztrófapszichológia elméleti és gyakorlati ismereteinek összefogására a leghasznosabb 
keretet az MPT adhatja. Ezért határoztuk el a Katasztrófapszichológiai Szekció megalapítását. 
 
Szekciónk várja további tagok jelentkezését, a rendezvényei pedig nyitottak lesznek minden 
érdeklődő számára. 
 
Kérjük az MPT vezetőségét, hogy az új szekciót jegyezze be, és megalakulásáról az MPT 
teljes tagságát értesítse. 
 
 
 
Budapest, 2010. november 16. 
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Alapító tagok: 
 
 
Beretvás Arianna 
 
Bugyi Katalin 
 
Büki Lívia Noémi 
 
Gábris Krisztián  
 
Horváth László 
 
Dr. Jakab Julianna 
 
Jámbor Jolán 
 
Johnsen Borbála 
 
Kádi Anna 
 
Dr. Komlósi Piroska 
 
László Gyöngyi 
 
Dr. Lénárt Ágota 
 
L. Margittai Andrea 
 
Lődy Annamária  
 
Dr. Ludányi Ágnes 
 
Lux Viktória 
 
 
 

Magyar Judit 
 
Milanovich Dominika 
 
Nagy Ákos 
 
Dr. Pető Csilla 
 
Rajnai Nadinka 
 
Richter Júlia 
 
Dr. Rózsa Sándor 
 
Rózsás Zsófia 
 
Sebestyén Árpád 
 
Szegletes Sarolt 
 
Szemán Dénes 
 
Szerdahelyi Emőke 
 
Dr. V. Komlósi Annamária 
 
Vikuk Katalin 
 
Czigány Lilla 
 
Somorjai Dezső 
 
Fischer Miklós 
 

 


