
 

Konferencia beharangozó 
 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna- Joachim Programja 

2022. november 17. és 18. között rendezi 

Meddő párok megsegítése és a prevenció lehetőségei - a pszichológia és lelkigondozás 

feladatai és eszközei 

című tudományos konferenciáját 

 

A konferencia helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Pesterzsébeti Campusa, 

Budapest, XX., Török Flóris u. 227. 

 

Az Anna-Joachim Program az Apor Vilmos Katolikus Főiskola különleges tréningsorozata, 

amely immár három éve nyújt intenzív pszichológiai és mentálhigiénés segítséget a 

gyermekáldásra váró/vágyó pároknak, a főiskola keresztény szellemiségével és 

értékrendjével harmonizáló terápiás jellegű módszereket alkalmazva. 

 

Az elmúlt három év tapasztalatai megmutatták, hogy a reproduktív zavarok, és azon belül a 

nehezített fogantatás olyan téma, ahol fontos és érdemes a különböző tudományterületeken, 

kutatócsoportokban, intézményekben összegyűlt ismereteket egymással megosztani, és a 

gyakorlatban dolgozó szakemberek tapasztalatait ezekhez hozzáilleszteni – a pszichológia és 

a lelkigondozás terén egyaránt. 

 

Célunk, hogy elmélet és gyakorlat között hidat verve és együtt gondolkodva járuljunk hozzá 

annak a közös tudásnak a gyarapításához, amelyet ki-ki a saját szakmájában és szakterületén 

alkalmazva mind hatékonyabb segítséget tud nyújtani a meddőségben érintett, gyermekáldásra 

vágyó párok számára. Konferenciánk lehetőséget ad a szakmai kapcsolatok építésére, és a 

meddő párokat segítő módszerek megismerésére. Első konferenciánkat terveink szerint még 

több követi majd. 

 

Hívunk és várunk minden szakembert, aki a helyreállító orvoslás, pszichológia, teológia, 

mentálhigiéné, pedagógia területéről érkezvén előadást tartana. Várjuk továbbá a gyakorló 

szakembereket, önkéntes segítőket, akik műhely, workshop formájában mutatják be speciális, 

innovatív munkamódszerüket, azzal szerzett tapasztalataikat és eredményeiket. 

Szeretettel várunk továbbá minden érdeklődőt, aki a meddőség és annak különböző megsegítési 

lehetőségei iránt nyitottságot érez magában, és szívesen részt venne tudományos 

konferenciánkon.  



 

 

 

JAVASOLT TÉMATERÜLETEK 

 

(A felsoroltakon kívül örömmel fogadunk más, a meddőséggel, a gyermekvállalás 

nehezítettségével összefüggő témajavaslatokat is!) 

 

● Meddőség pszichológiai elméletei és vonatkozásai 

● A férfi meddőség pszichológiája 

● A meddőség párkapcsolati vonatkozásai 

● Reproduktív egészségfejlesztés/ helyreállító orvoslás és a prevenció lehetőségei 

● Fertilitástudatosság és reproduktív egészség 

● Lelkigondozás, lelkivezetés meddőségben 

● Keresztény bioetikai szempontok a termékenységi problémákkal élőkkel zajló munkában 

 

Az előadások időtartama 20 perc, ezt 5 perc vita követi. Az előadás nyelve magyar. 

A konferencia kezdési időpontja: 2022. november 17-én 10.00 óra 

 

Jelentkezés: 

A konferencia ingyenes, a "a BM Egészségügyért Felelős Államtitkárságaz Emberi Erőforrások 

Minisztériuma “Természetes fogamzássegítés” megnevezésű részfeladata keretében valósul 

meg. 

A konferenciához előzetesen regisztrálni szükséges. Ennek határideje: 2022. október 31.  
 

A regisztrációs felület itt található: 

https://forms.gle/oVHAbBSs8KUeHn8n7 
 

A konferenciára előadás-, illetve módszer-összefoglalóval lehet jelentkezni. A konferencián 

előadásra szánt téma absztraktja, amely a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, 

szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 2000 karakter terjedelmű szöveg. 

 

Az absztrakt javasolt tartalmi egységei: szakirodalmi háttér, a kutatás/előadás célja, módszerei, 

fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás/előadás elméleti és gyakorlati 

relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia.  

 

A jó gyakorlatokat bemutató műhelyekhez benyújtott absztrakt a módszertani háttér mellett a 

módszer kialakulásának és működésének, valamint az eredmények a bemutatását tartalmazza.  

 

A beadott és elfogadott absztraktokból absztraktfüzet készül, amelyet nyomtatott formában a 

konferencia minden résztvevője kézhez kap. 

 

Az absztraktok beküldésének határideje: 2022. október 10. 
 

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi a következő szempontok szerint: 

általános minőség és tudományos eredetiség, a kutatás/előadás/műhely elméleti és gyakorlati 



 

jelentősége, előadásoknál az elméleti keret kidolgozottsága, az elemző bemutatás minősége és 

érvényessége, a beadott absztrakt szerkezete és stílusa, valamint a konferencia témáihoz 

illeszkedése. A konferencia végleges programjáról, valamint az absztraktokat tartalmazó 

kötetbe való bekerülésről az elbírálás után közvetlenül, de legkésőbb 2022. október 25-ig 

értesítünk minden jelentkezőt. 

 

A konferencia előadásaiból tanulmánykötet is készül, a tanulmányok leadási határideje: 2022. 

november 15. A tanulmány elfogadásáról legkésőbb 2022. nov. 30-ig értesítünk minden 

szerzőt. 

 

A konferencia e-mail címe: annajoachim@avkf.hu 

Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapokat, az absztraktokat, továbbá a konferenciával 

kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket erre az e-mailcímre küldjék meg. 

 

 

 

Dr. Gloviczki Zoltán, 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Rektora, 

Fővédnök 

 

Homokiné Hollósi M. Cecília 

Anna - Joachim -program szakmai vezetője, 

A konferencia elnöke 

 

Dr. Nagy Beáta Magda 

A konferencia szakmai koordinátora 

 

Asztalos Dániel 

A konferencia titkára 


