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A Budapesti Ifjúsági Tanács összetétele
A Budapesti Ifjúsági Tanácsnak 29 tagja van. A tagok kiválasztása során figyelembe vettük a 14726/1/2009 számú elıterjesztésben felsorolt ágazatokat, a tagokat az adott ágazatokhoz rendeltük, a tagok
létszámának egyenlı súlyozását is tekintetbe véve. Szempontként szerepelt továbbá, hogy az adott területet
képviselı szervezet ernyıszervezetként mőködjön. Szavazati joggal rendelkezı tagoknál kiemelt szempont
volt, hogy közvetlenül fiatalokkal foglalkozó, számukra széleskörő szolgáltatásokat nyújtó-és/vagy
fiatalokból álló szervezetek legyenek és referencia területük Budapest legyen.
Szavazati joggal rendelkeznek (16):
1. Budapesti Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák BIIRSZ)
A BIIRSZ egy összefogás, melynek keretei között együttmőködnek a budapesti és a fıváros
környékén található ifjúsági irodák. Célja, hogy népszerősítse az ifjúsági és a mentálhigiénés szakma
presztízsét és az ifjúsággal való szakmai munkát. Feladataik közé tartozik hosszú távú együttmőködést
kialakítani az állami és a civil ifjúsági szervezetekkel és szakemberekkel.
Ágazati területük a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások világa.
2. Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezlet
A BIKKÉ a fıvárosi kerületekkel való egyeztetések, együttmőködések és a közös kezdeményezések
állandó fóruma. Feladata a fıvárosi kerületekben a fiatalokhoz kapcsolódó vélemény- és
információcsere, tájékoztatás, egyeztetés, közös programok.
3. Budapesti Szabadidısport Szövetség
Érdekvédelmi - érdekegyeztetı tevékenységük alapvetı célja az, hogy szakmai szabályozási és anyagi
feltételeket teremtsenek ahhoz, hogy a magyar lakosság a szabadidı egészséges és hasznos eltöltése
tekintetében is felzárkózzon az EU szabadidısport kultúrájához.
Az egészséges életmód terjesztése érdekében nagy tömegeket mozgató, több korosztályt, és
szervezetet, érintı rendezvényeket szerveznek, szakmai összefogást, programalkotást
kezdeményeznek.
Ágazati területük a sport és szabadidıs tevékenységek világa.
4. Fıvárosi Diákönkormányzatok Szövetsége (FİDISZ)
A Fıvárosi Diákönkormányzatok Szövetségének alapvetı feladata, a fıvárosi ifjúság teljes körének
érdekképviselete és megszólítása. Budapestre fókuszáló, fiatalokból álló szervezet, mely ágazati
területe az iskola világa, továbbá fontos szerepe van a diák-érdekképviseletek munkájában
5. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
Magyarország fıiskolai és egyetemi hallgatói önkormányzatainak érdekképviseleti szövetsége.
Feladata, hogy minden olyan problémával foglalkozzanak, amely országosan érinti a felsıoktatásban
tanulókat. Célja, hogy a hallgatóság részére nyújtott tanulmányi és szociális szolgáltatások magas
színvonalának biztosítsa. Folyamatosan részt vesz a felsıoktatásra vonatkozó jogalkotásban, és
együttmőködik más hallgatói, érdekképviseleti szervekkel. Rendezvényeinkkel segítséget nyújt a
hallgatói önkormányzatok munkájához, és számukra állandó tájékoztatást biztosít a felsıoktatás- és az
oktatáspolitika helyzetérıl. Budapestre fókuszáló, fiatalokból álló szervezet, mely ágazati területe az
iskola és képzések világa, továbbá fontos szerepe van a diák-érdekképviseletek munkájában.
6. Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány
Az alapítvány célja a fiatal korosztály (6-25 év) közéleti fejlıdését, tevékenységeit segítı háttér
nyújtása, amely demokratikus értékrendjének megszilárdulásához, aktív és kezdeményezı
állampolgárrá váláshoz szükséges.
Az IKF Alapítvány küldetése, hogy közhasznú szolgáltatásaival és anyagi támogatása révén segítse a
hozzá forduló diákokat, ifjúkat, tanárokat, szülıket, önkormányzati és ifjúsági szakembereket a
diákjogok illetve az ifjúsági közélet terén felmerülı problémáikban. Budapesti érdekeltségő szervezet,
fı ágazati területe a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások világa, valamint az érdekképviselet.
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7. Kapocs Ifjúsági Önsegítı Szolgálat
A Kapocs Ifjúsági Önsegítı Szolgálat 1992. március 16-án létrejött, alacsony küszöbő, ifjúságsegítı
szervezet. Célcsoportja elsısorban 14-24 év közötti fiatalok, akik alkalmazkodási, lelki problémákkal
küzdenek, intézményes kapcsolataik (szocializációs intézmények, mint: család, iskola, barátok,
munkahely, egyéb segítı szervezet) nem, vagy alig mőködnek. Többnyire elszigetelten (lelkileg,
társadalmilag vagy akár fizikailag) és alapvetı ismeretek hiányában nınek fel.
Ágazati területe a szociális segítés világa, amely a szervezet esetében a fiatalok önszervezıdésére épül.
8. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ az Állami Foglakoztatási Szolgálaton belül a
munkához jutás, így a fiatalok munkához jutását is segítı szerv. Az általuk nyújtott szolgáltatások e
szerint alakulnak az önismereti, szakmaismereti, álláskeresési, általános tanácsadási, önéletrajz írási,
továbbtanulási, vállalkozási, jogi tanácsadási, stb. területeken.
Ágazati területei az iskola és képzések világa, valamint a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások
területe.
9. Magyar Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
Az egyesület a mőködési területéhez tartozó családsegítı/gyermekjóléti szolgálatokban,
családsegítı/gyermekjóléti központokban, valamint más családsegítı/gyermekjóléti alapellátó
intézményben dolgozók szakmai, érdekvédelmi, önkormányzattal rendelkezı demokratikus
szervezete. Ágazati területe a gyermek-és ifjúságvédelem, regionális képviselete Budapesten
tevékenykedik.
10. Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentı Szervezetek Szövetsége
A MADÁSZSZ célja, a prevenciós és ártalomcsökkentı színtéren zajló tevékenységek együttes
hatékonyságának növelése, valamint lehetıségek teremtése a tagszervezetek hatékony mőködéséhez.
Mindezt társadalmi- és a kliensek iránti felelısségbıl teszik, tagszervezeteik számára nyújtott
érdekérvényesítéssel, minıségi szakmai és szervezeti mőködési szolgáltatások révén.
Ágazati területe a szociális segítés és megelızés világa, tevékenységét jellemzıen Budapesten fejti ki.
11. Motiváció Alapítvány
Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásai révén elısegítse a fogyatékos emberek társadalmi
beilleszkedését, hozzájáruljon az egyenrangú állampolgári lét megvalósulásához, az önrendelkezı
független életvitel megismertetéséhez, elfogadtatásához, elterjesztéséhez. Az alapítvány
tevékenységének célja modellértékő szolgáltatások kidolgozása, megvalósítása, mőködtetése, széles
körben való megismertetése, módszereinek átadása.
Ágazati területe a szociális segítés és megelızés világa, referenciaterülete Budapest.
12. Ökumenikus Ifjúsági Iroda
A három történelmi egyház 2000-ben alapított ifjúsági irodája. Célja: a katolikus, református és
evangélikus ifjúsági munka közös területeinek segítése, információgyőjtéssel, szervezéssel,
kiadványokkal, források felkutatásával.
A három egyház ifjúsági munkatársainak rendszeres találkozók szervezése, és a különbözı
köztestületekbe, tanácsokba delegált egyházi képviselık munkájának segítése, koordinálása. Hatékony
együttmőködés egyházak országos és regionális irodáival. Az egyházakhoz tartozó ifjúság érték- és
érdekképviselete, közéleti szerepvállalásának segítése.
Fiatalok önszervezıdésére épülı szervezet, mely ágazati világa a fiatalok számára nyújtott
szolgáltatások és érdekképviselet.
13. Sziget Csoport Kulturális Egyesület
Tevékenysége elsısorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére,
problémáik megelızésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez
igazodó programot kívánnak megvalósítani. Pályázataikban támogatják a civil kezdeményezéseket,
megelızı programokat szerveznek fiatalok számára.
Tevékenységét Budapesten fejti ki, fı területei a szociális segítés, megelızés és a fiatalok számára
nyújtott szolgáltatások formájában jelennek meg.
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14. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete budapesti régiója
A mind szélesebb társadalmi igényt kielégítı, növekvı létszámú szociális munkások, illetve más
képzettséggel szociális munkát végzık körében megjelent az igény a maguk és klienseik védelmét,
valamint a szakma fejlıdését elısegítı etikai alapelvek megfogalmazására. Gyorsan és rugalmasan
reagál a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintı intézkedésekre, és jó ütemben reflektál a
felmerülı társadalmi problémákra. Ágazati területe a szociális segítés és megelızés világa.
15. - 16. azon egyházak, illetıleg felekezetek által közösen jelölt két személy, amely egyházak,
illetıleg felekezetek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai
nevelésben és oktatásban, mind a felsıoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben
hitéleti, illetıleg nem hitéleti célú oktatást, nevelést és képzést biztosító köz- és akkreditált
belföldi felsıoktatási intézményekkel rendelkeznek.
Tanácskozási joggal rendelkezı tagok (13):
1. Artemisszió Alapítvány
Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta nonprofit közhasznú szervezetként mőködik. Az Alapítvány
fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik elméleti tudásukat és tudományos
kutatási eredményeiket a társadalmi és egyéni fejlıdés, és a nyitott gondolkodás kialakításának
szolgálatába kívánják állítani. Ifjúsági képzések, konfliktuskezelés, szakmai gyakorlatok, külföldi
gyakornokok fogadása és önkéntesség külföldön szerepel profiljukban.
Ágazati területük az iskolai képzés, a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások, valamit a szabadidı
világa.
2. BRFK Gyermek és Ifjúsági Osztály
A fiatalokkal kapcsolatos kriminalitás jól körülhatárolható jellemzıkkel bír, melyek nagyfokú veszélyt
jelentenek nemcsak a célkorosztály, hanem a társadalom egésze számára is. A rendırség
ifjúságvédelmi munkáját stratégiai kérdésként kell felfogni, hiszen a feladatok pontos
meghatározásával és végrehajtásával a felnövekvı fiatalság szocializációját helyes irányban lehet
tartani, valamint csökkenthetı a felnıtt bőnözıi utánpótlás is.
Ágazati világuk a gyermek-és ifjúságvédelem, valamint a megelızés világa.
3. Budapesti Diáksport Szövetség
A szövetség a fıvárosi általános és középiskolás korú fiataljainak tanórán kívüli testnevelését és
sportját irányítja, szervezi a diákolimpiai versenyrendszer mőködtetésével. A tanév során 22
sportágban rendeznek a budapesti sportági szakszövetségekkel karöltve diákolimpiai versenyeket,
ezen kívül kínálnak szabadidıs programokat is.
Ágazati területük a sport és szabadidıs tevékenység világa.
4. Budapesti Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség
A Budapesti Egyetemi és Fıiskolai Sportszövetség több mint 100.000 egyetemistának és fıiskolásnak
szervezi a szabadidı és versenysportját. Kialakított versenyrendszerünk – az Universitas Bajnokságok
– egész tanéves, kétfordulós és hagyományosan ismétlıdı Kupák formájában zajlanak.
Ágazati területük a sport és szabadidıs tevékenység világa.
5. Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége
A iskolai érdekek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése a különbözı fórumokon, ezen
érdekek képviselete a iskolákat érintı oktatásügyi döntések elıkészítése során, az egyes iskolák,
illetve helyi, regionális és országos szakmai mőhelyek közötti tapasztalatcsere és együttmőködés
lehetıségének biztosítása.
Az iskola, a képzés és tanulás világa rendelhetı a szervezet mőködéséhez.
6. Budapesti Népmővelık Egyesülete
A Budapesti Népmővelık Egyesületének célja a fıváros és vonzáskörzete, valamint a kapcsolódó
országos közmővelıdési tevékenység különbözı területein dolgozó, elméleti és gyakorlati kérdésekkel
foglalkozó szakemberek összefogása, szervezeti feladatainak, akcióinak összehangolása és szakmai
támogatása, továbbfejlesztése.
Ágazati területe a szabadidıs tevékenységek világa.
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7. Diák Újságírók Országos Egyesülete
A 19 éves DUE kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, amely a magyarországi iskolákban mőködı
diákújságok, diákújságírók és diákrádiókat segíti, kapcsolatot tart velük, programokat szervez
számukra és oktatást, ismeretterjesztést végez. Összekötı kapocsként szolgál a helyi, közösségi és az
országos média között, ezt segítendı találkozókat, fesztiválokat szervez a fiatalok számára, színes
magazint ad ki minden hónapban és rádiómősorokkal segíti az iskolarádiósok munkáját.
Ágazati területe a fiatalok önszervezıdésének világa, valamint érdekképviselete.
8. Gimnáziumok Országos Szövetsége
A sajátos gimnáziumi érdekek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése a különbözı
fórumokon, ezen érdekek képviselete a gimnáziumokat érintı oktatásügyi döntések elıkészítése
során, az egyes iskolák, illetve helyi, regionális és országos szakmai mőhelyek közötti tapasztalatcsere
és együttmőködés lehetıségének biztosítása.
Az iskola, a képzés és tanulás világa rendelhetı a szervezet mőködéséhez
9. Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda
A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat a hazai ifjúsági munka 1995-ben alapított módszertani
központja. Az ifjúsági munka célja, hogy a fiatalok könnyebben kapcsolódjanak be a társadalmi
együttmőködésekbe, pontosabban találják meg helyüket a gyorsan változó világban. Az ifjúsági
munka legelterjedtebb módszere, a közösségekkel való együttmőködés, a fiatalok csoportjaival,
szervezeteivel való közös munka. A mindenkori kormány kijelölt minisztériumának felügyeletével ezt
a munkát koordinálja és fejleszti Magyarországon immár 11 éve a Mobilitás.
10. Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája
A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (MUFTI) olyan szociokulturális intézmény, amely 1991ben, megalakulásakor, elızmények nélküli volt a vállalt feladat és a megoldási kísérlet tekintetében is.
Létrehozását fiatalokkal foglalkozó népmővelık kezdeményezték, látva a nyolcvanas évek végétıl
egyre súlyosbodó problémát, az ifjúsági munkanélküliséget, ami elemi erıvel csapódott le napi
munkájuk során. A kerület és a környék sajátosságaiból adódóan halmozottan hátrányos helyzető
fiatalok keresték fel, iskolai kudarcokkal terhes diákévek után az Irodát. Az intézmény alapvetı célja
volt a fiatal, 16–25 éves munkanélküliek ellátása, részükre tanácsadás, fıként a munkanélküliséggel
kapcsolatos problémáik terén.
11. Nagycsaládosok Országos Egyesületének Közép-magyarországi Régiós Iroda
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok
azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövı generációért
érzett felelısség erısítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok
egymást ismerı és segítı közösségekké szervezése. Az egyesület központjában többféle ingyenes
tanácsadó szolgálat is mőködik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások,
fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos feladatunk továbbá a gyermekek és fiatalok közéleti
nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a
szenvedélybetegségek megelızése, az egészségfejlesztés.
12. Pszichodiák Alapítvány
A Pszichodiák Alapítványt 1997-ben az ELTE pszichológushallgatói hozták létre azzal a céllal, hogy a
társadalom minél szélesebb rétegét megismertesse a tudományos lélektan legfontosabb eredményeivel,
mindennapokban alkalmazható módszereivel, technikáival. A Pszichodiák tevékenysége a mai nonprofit szektorban mind Magyarországon, mind Európában egyedülálló, hiszen legfıbb rendezvényünk,
a Pszinapszis, az egyetlen olyan rendezvény az egész kontinensen, amely a mentálhigiénével és a lelki
egészséggel ilyen széleskörően foglalkozik, és amely a társadalom ilyen széles rétegeit éri el. A
Fıvárosi Bíróság tevékenységünk társadalmi fontosságának elismeréseként az Alapítvány munkáját
közhasznú tevékenységnek minısítette. Projektjeikkel a pszichológiai kultúra minél szélesebb körben
való elterjesztésére törekednek; ez véleményük szerint nemcsak az egyénnek, de az egész magyar
társadalom egészségének záloga.
Önszervezıdı fiatalokból álló szervezet, amely fı területe a szolgáltatások és szabadidıs
tevékenységek világa.
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13. Vargabető Klub-Mőhely Egyesület
A Vargabető Alapítvány elsıdleges célja a szociálisan vagy személyükben hátrányos helyzető, nem
dolgozó, nem tanuló fiatalok és felnıttek életvezetési problémáinak megoldása, érdekeinek védelme
sikeres társadalmi (re)integrációjuk érdekében.
Ágazati világuk az iskola, képzések és tanulás, valamint a megelızés és a fiatalok számára nyújtott
szolgáltatások területe.
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