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A FEANTSA Európai Hajléktalanügyi Kutatói Hálózata (European Observatory on Homelessness), a 
Városkutatás Kft. és a Menhely Alapítvány közös szervezésében Budapesten kerül megrendezésre a FEANTSA 
13. Európai Kutatói Konferenciája, amelynek témája a hajléktalan emberek társadalmi és gazdasági 
integrációja.  

A kutatói konferencia célja, hogy összehozza a hajléktalan emberek társadalmi és gazdasági integrációjáról szóló 
európai és más területi vonatkozású kutatások eredményeit. Ennek érdekében a konferencia elsősorban a 
hajléktalan emberek társadalmi és gazdasági részvételével, az ezekhez kapcsolódó szakpolitikákkal, 
programokkal valamint a hajléktalan emberek helyzetének alakulásával kapcsolatos előadásokat várja.  

A korábbi évekhez hasonlóan a konferencia teret nyújt általában a hajléktalanság és a lakhatási 
kirekesztettség témáját tágabban tárgyaló, európai vagy más országokkal foglalkozó előadásoknak is, továbbá 
várjuk fiatal kutatók tudományos tevékenységükről szóló beszámolóit is. 

A nyitóelőadások  
 
Dr. Győri Péter a Menhely Alapítvány kuratóriumának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az 
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem előadója. Fő kutatási területe a nem kormányzati társadalmi és 
lakásszervezetek, szociális bérlakáspolitika, a lakáspolitika története, hajléktalanság, ezen belül a hajléktalanság 
magyarországi története, a helyi önkormányzatok szociális szolgáltatásai és a szegény családok 
háztartásgazdálkodása. A Február 3. Munkacsoport alapítójaként 1998 óta szervezi az éves országos 
hajléktalanszámlálást. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei volt szakmai 
igazgatóhelyettese, a magyarországi hajléktalan-ellátás alakításának kulcsszereplője.  

Dr. Tim Aubry az Ottawai Egyetem (Kanada) Pszichológia Tanszékének professzora és a Centre for Research 
on Educational and Community Services kutatóintézet vezető kutatója. Jelenleg a Társadalomtudományi Kar 
Közösségi Mentálhigiénés és Hajléktalanügyi Kutatások Elnöke. Pályafutása során kutatóként számos közösségi 
szervezettel és állami szereplővel együttműködésben vett részt a hatékonyabb szociális programok és politikák 
kialakításában. Az kísérleti program Moncton-i intézményének társigazgatójaként és a program országos 
kutatásának résztvevőjeként kísérte a Kanadai Mentálhigiénés Bizottság At Home / Chez Soi programját. 2012-
ben elnyerte a Kanadai Értékelők Társaságának kitüntetését. Tagja a Kanadai Pszichológusok Egyesületének és 
az Amerikai Pszichológus Társaság Közösségkutatás és Beavatkozás Szakosztályának.  Dr. Aubry az Ottawai 
Egyetem előadója közösségi lélektan és programértékelés témakörökben. 

Jelentkezés 
Az angol nyelvű absztraktok (max. 200 szó) leadási határideje 2018. március 15. Az absztraktokat a 
teller@mri.hu címen várjuk. A kiválasztott előadókat 2018. április végén értesítjük. A végleges ppt előadások 
leadási határideje 2018. augusztus 20. 25 magyar előadó vagy résztvevő számára kedvezményes részvételi 
lehetőséget tudunk biztosítani (a kedvezményes részvételi díj 30 EURO, előnyt élveznek az előadók. A díj nem 
tartalmazza a konferenciavacsorán való részvételt.). További előadók és PhD diákok részvételi díja 75 EURO, a 
teljes részvételi díj 150 EURO. A konferencia nyelve angol, a panelelőadásokon szinkrontolmácsolást biztosítunk, 
további két szemináriumon pedig követő tolmácsolást tervezünk, így lehetőség nyílik néhány előadás magyar 
nyelven történő prezentálására és meghallgatására is. 

Szervezők és támogatók:  
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