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I. Család – Nemiség – Társadalom Konferencia

ELSŐ KÖRLEVÉL 

Az utóbbi évtizedekben lecsökkent a házasságkötések aránya,  gyakorivá váltak a házasság 
előtti nemi kapcsolatok, magasra nőtt a válások aránya. Sok fiatal pár él manapság élettársi 
kapcsolatokban, amelyek még a házasságoknál is jóval gyakrabban bomlanak fel. Egyre több 
gyermek nevelkedik csonka családban vagy bonyolult, válás utáni, új környezetben.

Válságban a házasság? Melyek e folyamatok okai? Mik a következmények? Mit tehetünk a 
negatív  hatások  megelőzésére  vagy  mérséklésére?  A  jól  működő  házasságok  érdekében 
véleményüket megosztani akaró szakemberek számára kívánunk fórumot létrehozni.

A Tudomány a Családért Egyesület összefogást kezdeményez a párkapcsolattal, a nemiséggel 
és  a  családdal  foglalkozó  hazai  intézmények,  szervezetek,  fórumok  és  mozgalmak 
szakemberei, valamint az érdeklődők részére ezen konferencia megrendezésével.

A konferencia helyszíne:
Hotel Ventura, 1119 Budapest, Fehérvári út 179.

A konferencia időpontja:
2010. november 5. péntek

Mottó: A család védelme az ember védelme

Tervezett főbb programegységek:

I. Bevezetés
II. Tudományos előadások.
III. Családszervezetek bemutatkozása és tervei a tématerületen.
IV. A szakminisztériumok szakképviselőinek felkért előadásai.
V. Poszter szekció.
VI. Kerekasztal beszélgetés felkért szakértőkkel.
VII. Összegzés, valamint beszélgetés a jövő feladatait illetően.

Jelentkezés az info@tcse.hu e-mail címre
a kitöltött jelentkezési lap és absztrakt beküldésével, vagy előadás hiányában csak a kitöltött 

jelentkezési lap visszaküldésével.

Absztraktbeadási határidő: 2010. október 10.
A lektorált előadás-kivonatok absztraktgyűjteményben kerülnek megjelenésre.
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Az  előadások  egyoldalas  kivonatai  a  csatolt  absztrakt  minta  szerint  készüljenek.  A  II. 
szekcióban az előadások tervezett  ideje 20+5 perc. A szóbeli előadások száma korlátozott, 
ezért előfordulhat, hogy az arra jelentkezést poszterként fogjuk elfogadni. Erről 2010. október 
15-ig értesítést küldünk. Absztraktot a II. – V. szekcióban szereplőktől várunk.

A „Családszervezetek bemutatkozása és tervei a tématerületen” szekcióban azt szeretnénk, 
hogy minél többen bemutatkozzanak, hiszen egyik célunk a családbarát erők összefogása. A 
bemutatkozást poszteren,  kivetített  poszteren vagy pár diás előadásként gondoljuk. Témája 
fókuszáljon a nemiséggel kapcsolatos kérdésekre.

A részvételi díj 3800 Ft, ami magába foglalja az absztraktgyűjteményt, egy kávészünetet és az 
ebédet. Amennyiben a részvételi díj megfizetése gondot jelent, kérjük jelezze a jelentkezési 
lapon  és  igyekszünk  megoldani  másként.  A  végleges  információkat  majd  a  második 
körlevélben küldjük. Ha további információra van szüksége, írjon az  info@tcse.hu vagy a 
czettele@gmail.com e-mail címre.

Ezen első körlevél, a jelentkezési lap, az absztrakt minta, és a témajavaslatok letölthetők a 
www.tcse.hu internetcímről.

Társszervezők: 
- Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete
- Timóteus Társaság FÉK munkacsoport
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
- Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete
- Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely

Tudományos Bizottság: Munkahely vagy képviselt szervezet:
Török Péter SE Mentálhigiéné Intézet
Hortobágyiné Nagy Ágnes Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és

Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete
Mihalec Gábor Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely
Grész Gábor Timóteus Társaság FÉK munkacsoport
Tárkányi Ákos KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Csiky Zoltánné Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Balásházy Imre Tudomány a Családért Egyesület

Szervező Bizottság: Munkahely vagy képviselő szervezet:
Czettele Győző Tudomány a Családért Egyesület
Hortobágyiné Nagy Ágnes Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és

Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete
Kenessey Béla Timóteus Társaság FÉK munkacsoport
Csizmadia Róbert Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely
Csiky Zoltánné Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Tudomány a Családért Egyesület

A konferencia az INNOTARS OMFB-00701/2009 NKTH Projekt támogatásával jött létre

Baráti üdvözlettel:

a szervezők Budapest, 2010. augusztus 6.
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