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BEVEZETÉS

1. Bevezetés

Magyarország Alaptörvénye Nemzeti hitvallás című fejezetében kimondja, hogy „Bí-

zunk a közösen alakított  jövőben, a fiatal  nemzedékek elhivatottságában. Hisszük,

hogy gyermekeink  és unokáink  tehetségükkel,  kitartásukkal  és  lelkierejükkel  ismét

naggyá teszik Magyarországot.”

Az Alaptörvény XVI. cikke törvénybe iktatja, hogy:

(1) Minden  gyermeknek  joga  van  a  megfelelő  testi,  szellemi  és  erkölcsi

fejlődéséhez  szükséges  védelemhez  és  gondoskodáshoz.  Magyarország  védi  a

gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a

hazánk  alkotmányos  önazonosságán  és  keresztény  kultúráján  alapuló  értékrend

szerinti nevelést.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A  szülők  kötelesek  kiskorú  gyermekükről  gondoskodni.  E  kötelezettség

magában foglalja gyermekük taníttatását.

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

Az Alaptörvény XVIII. cikke kimondja:

(1) Gyermekek  foglalkoztatása  – testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődésüket  nem

veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos.

(2) Magyarország  külön  intézkedésekkel  biztosítja  a  fiatalok  és  a  szülők

munkahelyi védelmét.

A 88/2009. (X. 29.) országgyűlési határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia

2009–2024 (NIS) a hatályos törvényi szabályozás az ifjúsági feladatok megvalósításá-

hoz. Ez a jogszabály meglehetősen tág teret biztosít az önkormányzatnak, egyúttal

ösztönzi is, hogy saját gyermek- és ifjúságpolitikai  stratégiát alkosson a helyi viszo-
Kiadás: Oldalszám:
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BEVEZETÉS

nyok, sajátosságok figyelembe vételével, amelyet folyamatosan követ,  aktualizál,  a

változó viszonyokhoz alakít.

A „Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) jövőkép, amely felvázolja az ifjúsági korosztályok

fejlődésének optimális  irányait.  Célja,  hogy hosszú távon irányt  szabjon az ifjúság

életfeltételeinek javításához, segítséget nyújtson a szféra valamennyi szereplőjének

az ifjúsággal kapcsolatos intézkedések tervezéséhez, szervezéséhez és végrehajtá-

sához. A NIS mint keret, lehetőséget ad arra, hogy kormányzati ciklusokon átívelő cé-

lokkal és irányokkal lehessen tervezni.” Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja –

jelenleg is elérhető.)

Budapest IV. Kerület Önkormányzata – mint a gyermek- és ifjúsági korosztályokért

felelősséget  érző önkormányzat  – egyenrangúnak,  irányadónak és kötelességének

tartja gyermek- és ifjúsági stratégiája megalkotásakor az Alaptörvény és a Nemzeti If-

júsági Stratégia mellett a nemzetközi jogszabályok, egyezmények együttes figyelem-

bevételét. Így számos ENSZ egyezményt (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény,

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,  Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi

Egyezségokmánya), valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elle-

ni Küzdelemről Szóló Egyezményt. Ezen dokumentumok együttesen fektetik le és

biztosítják azokat az elveket és jogokat, amelyek garantálják, hogy Újpest önkormány-

zata ne csak a közhatalom gyakorlója, hanem annak szolgálója is legyen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az önkor-

mányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása. Ezen törvény 13. §-a

az önkormányzati feladat- és hatáskörök között szerepelteti az ifjúsági ügyeket, ame-

lyek ellátását, feladatait az önkormányzat saját anyagi lehetőségei, és a lakosság igé-

nyei alapján maga határoz meg.

A gyermek- és ifjúsági stratégia megalkotásakor a Gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint a  Nemzeti köznevelésről
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BEVEZETÉS

szóló 2011. évi CXC. törvény feladatmeghatározásainak és végrehajtási utasításait is

követte Budapest Főváros IV. Kerülete Önkormányzata.

A jogszabályok mellett természetesen nem hagytuk figyelmen kívül az Önkormányzat

által  2011-ben  elfogadott  Ifjúságpolitikai  Stratégiát,  az  abban  foglaltak,  valamint

rendszereztük  a  már  működő,  meglévő  stratégiai  elemeket,  meghatároztuk az  új,

beavatkozást igénylő koncepcionális célokat és a gyermek- és ifjúságsegítés további

lehetőségeit.  Az  elmúlt  évek  tapasztalataira  alapozva  készítettük  el  a  jelenlegi

stratégiát és cselekvési tervet, folytatva azt a gyakorlatot, hogy mindig igazodjunk a

helyi igényekhez, sajátosságokhoz és a változó körülményekhez.

A Stratégia megalkotásában, vitájában, elfogadásában részt vett: Budapest Főváros

IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ifjúság, Sport, Művelődés és

Oktatási Osztálya. Tartalmilag egyeztetve a Népjóléti  alpolgármesteri  kabinettel,  az

Integrált  Településfejlesztési  Stratégiáért  felelős vezetővel és Városüzemeltetési és

Környezetvédelmi Főosztállyal.
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A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI STRATÉGIA ALAPELVE, CÉLJA

2. A Gyermek- és Ifjúsági Stratégia alapelve, célja

Budapest  Főváros  IV.  Kerülete  Újpest  Önkormányzata  Gyermek-  és  Ifjúsági

stratégiája  (2023–2026) megfogalmazza az Önkormányzat  közép- és rövidtávú

ifjúságpolitikai  céljait.  Az  átfogó  tervekhez  a  részfeladatokat  is  meghatározza.

Utóbbiak  részletes  kidolgozása  a  Gyermek-  és  ifjúsági  cselekvési  tervben

találhatók,  amelyet  kétévente  felülvizsgálunk,  szükség  szerint  módosítunk. Az

Újpesti Gyermek-  és  Ifjúsági  Stratégia a  Nemzeti  Ifjúsági  Stratégia  (NIS)

iránymutatása szerint készült, utóbbi 2024-ig érvényes.

A Stratégia tehát keretet ad az évente megújított  Cselekvési tervben meghatáro-

zott  feladatokhoz, számba veszi  a szükségleteket,  a megoldási  javaslatokat,  a

döntéshozatali elveket, őrzi a meglévő értékeket, pótolja a hiányosságokat, vala-

mint biztosítja az igényeknek megfelelő fejlesztéséket. A kerület intézményeinek,

szervezeteinek feladata a gyermek- és ifjúsági korosztály igényeinek kiszolgálása,

a megfelelő környezeti feltételeket biztosítása a tanuláshoz, a sporthoz és a kultu-

rált szabadidő eltöltéséhez, valamint az ifjúság közéleti tevékenységéhez.

Újpest Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) vallja, hogy a gyermek- és

ifjúsági feladatok elsősorban szolgáltató tevékenységek. Ennek megfelelően az

Önkormányzat alapelve, hogy minden, a fiatalokat érintő döntésébe bevonja a fia-

talokat képviselőiken, érdekképviseleti szervezeteiken keresztül, de akár egyéni-

leg is, a részvételi demokrácia minden eszközét felhasználva. (A szolgáltató sze-

rep megvalósításához szükséges szakmai és intézményi együttműködési  rend-

szer alapelvei, módjai, fejlesztésének irányai a Stratégia külön fejezetében kerül-

nek kidolgozásra.)

A Stratégia célja a  gyermek- és ifjúsági korosztály életét érintő különböző helyi

stratégiák, programok (közoktatási, közművelődési, sport, esélyegyenlőségi, drog-
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A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI STRATÉGIA ALAPELVE, CÉLJA

prevenciós,  szociális  szolgáltatástervezési,  bűnmegelőzési,  lakáspolitikai  stb.)

összehangolása, az esetleges párhuzamosságok megszüntetése.

A Stratégia tartalmazza az Önkormányzat gyermek- és ifjúsági területen várható

feladatainak középtávú  megvalósítási  tervét,  áttekinthetővé  teszi  a  2023–2026

közötti időszak átfogó célkitűzéseket, a  Cselekvési terv pedig  kétéves ciklusban

határozza  meg  a  gyermek-  és  ifjúsági  korosztály  támogatása  érdekében

szükséges lépéseket,  a  feladat-végrehajtás módját,  felelőseit,  valamint a soros

felülvizsgálat idejét, módját.
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A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI STRATÉGIA CÉLCSOPORTJA

3. A Gyermek- és Ifjúsági Stratégia célcsoportja

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbi korcsoportokat

határozza meg:

Gyermekek (0–18 év)

 Azok a cselekvőképtelen kiskorúak, akik a tizennegyedik életévüket még nem

töltötték be.

 Cselekvőképtelen  kiskorúak  azok  a  tizennegyedik  életévüket  már  betöltött

személyek is,  akiket  a bíróság cselekvőképességet  kizáró gondnokság alá

helyezett.

 Korlátozottan cselekvőképesek,  akik  a  tizennegyedik életévüket  betöltötték,

de még nem nagykorúak, és akiket a bíróság nem helyezett cselekvőképes-

séget kizáró gondnokság alá.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján: Fiatalkorú az, aki a

bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat

nem.

Fiatal felnőttek (18–24)

Azok a nagykorú személyek, akik a huszonötödik életévüket még nem töltötték be.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia célcsoportja a kortárscsoport megjelenésétől a máso-

kért való felelősségvállalásig terjed, ennek megfelelően a magyar lakosság hozzá-

vetőleg 27%-át sorolhatjuk az ifjúsági korosztályhoz, ami nagyjából megfelel az

európai átlagnak. Ez az időhorizont a kb. 8–12 évesektől a kb. 25–30 évesekig

tartozókat sorolja az ifjúsági korosztály tagjai közi.
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HELYZETKÉP/ÁLLAPOTRAJZ

4. Helyzetkép/Állapotrajz

4.1. Újpest a településhálózatban

Budapest Főváros IV. kerülete a Duna bal partján fekszik, amelynek a kerületi önkor-

mányzat által megállapított neve Újpest.

Területe: 18,8 km²

A IV. kerület hat városrésze: Istvántelek, Káposztásmegyer, Megyer, Népsziget (a

XIII. kerülettel közös), Székesdűlő és Újpest.

4.2. Történelme

Az 1830-as években gróf Károlyi István által a szőlőművelőknek bérbe adott területből

egy hegyközség alakult ki. 1840-ben már önálló községi szervezet működött, amelyet

1841-től hivatalosan Új-Pestnek neveztek. Földrajzi környezete, kedvező adottságai,

Pest közelsége, jó közlekedési lehetőségei következtében iparosok,  kereskedők is

betelepültek. A tímárok, asztalosok megjelenésével a bőr-, textil- és  bútoripar virág-

zásnak indult.

Új-Pest a 19. század végére a rohamosan fejlődő Újpest az ország legnagyobb lélek-

számú (1891-ben 23 ezer fő, 1910-ben meghaladta az 55 ezret) nagyközsége lett.

1907.  augusztus  14-én  rendezett  tanácsú  városi  rangra  emelték.  Újpest  első

polgármesterének Dr. Ugró Gyulát községi bírót választották. Ekkor már rendelkezett

kikötővel,  a városalapító Károlyi család (gróf  Károlyi  Sándor)  segítségével önálló

kórházzal, postahivatallal is. Tűzoltólaktanya, vágóhíd épült, a  kövezett utakat  éjjel

villannyal  világították  meg.  A  városban  volt  vezetékes  víz  és  kiépítették a

szennyvízcsatorna-hálózatot is. De volt rendőrsége, járásbírósága, takarékpénztára,

sport létesítményei, oktatási intézményei, zeneiskolája, színháza, számos bejegyzett
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egyesülete és kereskedelmi egysége is.  Működtek a szociális intézmények,  így a

gyermekkórház, a vakok otthona, szegényház, szociális konyha.

Folyamatosan fejlődött az ipar, a bőrgyártás (Wolfner Bőrgyárak), az asztalosipari és

az elektromos gépgyártás, több ezer  munkást  foglalkoztattak.  Ekkor alapították az

Egyesült Izzót – a későbbi Tungsramot –, a Chinoint és a Magyar Pamutipari Rt.-t is.

1910-re Új-Pest 38 ipari vállalata révén Magyarország városai közül ipari termelés te-

kintetében a negyedik helyre került. 1929-ben Újpest elnyerte a megyei jogú város cí-

met.

1950-ben,  Nagy-Budapest  létrehozásakor  több más településsel  együtt  Újpestet  is

Budapesthez csatolták, ekkor alakult határainak kis mértékű módosításával a Buda-

pest Főváros IV. kerületévé. Ezzel önállósága megszűnt, Budapest városrészévé vált.

Ennek megfelelően fejlődése, sorsa is Budapest fejlesztésén belül történt. Megtartotta

gyárvárosi jellegét, de arculata átalakult. Lakótelepek jöttek létre a régi temetők, szűk

utcák és a földszintes házak helyén. A lakosság nagy részben kicserélődött.

4.3. Demográfiai mutatók

Budapest Főváros IV. kerülete lakóinak száma a 2022. január 31-i adatok szerint 101

902 fő (46580 férfi, 55 322 nő). A nemek szerinti megoszlás a fiatalok körében

nagyjából kiegyensúlyozott, a huszonnégy év alattiak körében ez az arány közel

50% (10 785 férfi, 10 448 nő). Az idősebb korosztályon belül nő meg kiugróan a

nők aránya, a 61 éven felüliek mindössze 38%-a férfi.

Kiadás: Oldalszám:
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Korcsoport Férfi Nő Összesen

0–3 1 297 1 195 2 492

4–6 1 264 1 248 2 512

7–14 3 754 3 587 7 341

15–18 1 913 1 829 3 742

19–24 2 557 2 589 5 146

25–35 6 965 7 573 14 538

36–60 18 880 21 071 39 951

61– 9 950 16 230 26 180

Összesen 46 580 55 322 101 902

Budapest Főváros  IV. kerületének lakossága korcsoportok szerinti bontásban a

2022. január 31-i adatok alapján

Kiadás: Oldalszám:
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A gyermekek száma 16 087, a fiatal felnőttek (18–24 év közöttiek) száma 5146 fő

Az ifjúsági  korosztályhoz a 15–24 év közöttieket sorolva az arány 9% (lásd 3.

ábra).

Kiadás: Oldalszám:
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A NIS az ifjúsági korosztályhoz nagyjából a 12–30 éveseket sorolja, ez Újpesten 18 054

fő, amely az összlakossághoz képest nagyjából 18%.

A KSH 2019. évi adatai szerint Újpest lakossága közel százezer fő volt (99.636). Ezt az

adatsort elemezve az látszik, hogy tíz év alatt, 2009-től a lakosság összlétszáma 1,3

százalékkal  nőtt,  viszont  az  állandó  lakosok  száma  3990  fővel  csökkent,  ami  az

ideiglenes lakosok (jellemzően bérlők) számának növekedésére utal.

Budapest  IV.  kerületének korszerkezete részben követi  az országos és a fővárosi

trendeket  (Budapesten  a  fiatalkorúak  csökkenése,  időskorúak  arányának

növekedése), részben különbözik azoktól.

2018-ban  az  állandó  lakosságon  belül  a  gyermekkorúak  aránya  (0–14  éves

korosztály)  13,9% volt,  amivel Újpest  Budapest kerületi  között  a „középmezőnybe”

tartozott. (A 2022. január 31-i adatok alapján ez az arány 12,1%-ra csökkent.)

A lakosság idősödését jól mutatja az úgynevezett öregségi mutató, ami 100 fiatalkorú la-

kosra jutó idősek számát mutatja. Budapesten ez a szám már évek óta stabilan 200

feletti. Újpest esetében pedig 2012 óta folyamatosan változott ez a mutató: míg 2012-

Kiadás: Oldalszám:
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ben 100 fiatalkorúra 155 időskorú jutott, 2018-ban ez a szám 185-re ugrott fel, de 2022-

re lecsökkent 157-re.

4.4. Egészségügyi ellátás

Egészségügyi alapellátásban a  gyermek lakosságot (0–18  éves  korig)  5

telephelyen 22 gyermekorvos látja el.

A gyermekek ügyeleti és sürgősségi ellátását az International Ambulance Service

Kft. végzi. A gyermekfogászati ellátás biztosított.

A Szociális  és  Egészségügyi  Intézményhez  tartozik  még  a  Védőnői  Szolgálat  és

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központ.

Bölcsődei ellátásban 750 újpesti gyermek részesül az önkormányzat által fenn-

tartott 9 bölcsődében.

4.5. A kerület köznevelési és közoktatási rendszerének áttekintése

4.5.1 Óvodák

Kerületünkben 14 önkormányzati fenntartású óvodában (20 óvodaépületben/telephe-

lyen) végzik szakembereink az óvodapedagógiai és a gyerekvédelmi munkát. Intéz-

ményeink  férőhelye  3490,  maximálisan  140  csoport.  Óvodásaink  száma  jelenleg

(2022. október 1. napi adatok) 2467.

A hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma 27 fő, a halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermekek száma 3 fő. (2022. október 1.)

A IV. kerületben nem önkormányzati, úgynevezett egyéb (alapítványi, egyházi, ma-

gán) fenntartású óvodák is működnek, de az Önkormányzatnak nincs jogosultsága

ezeket nyilvántartani.

Kiadás: Oldalszám:
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4.5.2 Általános- és középiskolák

A IV. kerületben 32 köznevelési intézményben folyik  általános és középiskolai ne-

velés-oktatás,  amelyből  21 intézményt  az  Észak-Budapesti  Tankerületi  Központ

(1042 Budapest, István út 15.) működtet, 3 intézményt a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttképzési Hivatal (1085 Budapest, Baross utca 52.), 5 iskola pedig egyéb fenntartá-

sú.

Az Észak-Budapesti Tankerület fenntartásában működő újpesti általános iskolába járó

tanulók száma 6126 fő, az újpesti gimnáziumokba járó diákok száma pedig 2304 fő.

A hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek száma 155 fő, a középiskolásoknál

52 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek száma  27 fő,

középiskolások esetében 13 fő. (2022. januári adatok.)

A kerületben működik alapfokú művészetoktatási intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Pedagógiai Szolgáltató Központ is.

Az Önkormányzat  2021.  szeptemberben megállapodást  kötött  az  Észak-Budapesti

Tankerületi  Központtal,  hogy  a  korai  intézmény-elhagyás  jelenségét  a  Tankerület

intézményspecifikus intézkedésekkel csökkenteni tudja, valamint ezzel egy időben a

felzárkóztatás  és  esélyteremtés  hatékonyságát  növelje.  A  megvalósítás  széles

szakmai együttműködés keretében jön létre.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (1042 István út 15.) fenntartásában álló

köznevelési intézmények:

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1047 Fóti út 66.

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1042 István út 17–19.

Lázár Ervin Általános Iskola 1041 Erzsébet utca 31.

Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Megyeri út 20.

Kiadás: Oldalszám:
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Pécsi  Sebestyén  Ének-Zenei  Ált.  Iskola  és  Alapfokú

Művészeti Isk.
1041 Lőrincz utca 35–37.

Újpesti Bajza József Általános Iskola 1046 Bajza József utca 2.

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 1043 Munkásotthon utca 3.

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola
1047 Langlet Waldemár utca

3–5.

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimn. 1048 Bőrfestő utca 5–9.

Újpesti  Halassy  Olivér  Német  Nyelvet  Emelt  Szinten

Oktató Ált. Isk. és Nyelvoktató Nemzetiségi Isk.
1043 Pozsonyi utca 3.

Újpesti Homoktövis Általános Iskola 1048 Homoktövis utca 100.

Újpesti  Karinthy  Frigyes  Magyar–Angol  Két  Tanítási

Nyelvű Ált. Isk.
1048 Hajló utca 2–8.

Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimnázium
1041  Erzsébet  utca  69.  és

1041 Virág utca 56–58.

Újpesti  Óvoda,  Általános  Iskola,  Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1041 Venetiáner utca 26.

Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola 1041Szigeti József. utca 1–3.

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Ugró Gyula sor 1–3.

Egyéb fenntartású intézmények

Benkő István Református Ált. Isk. és Gimnázium 1043 Nyár utca 4.

Csillagberek Waldorf Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk.1042 Árpád út 161–163.

Gyermekház Iskola – székhely: 1062 Bajza utca 26. 1041 Virág utca 32

Kiadás: Oldalszám:
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Szent  János  Apostol  Katolikus  Általános  Iskola  és

Óvoda

1043 Tanoda tér 6.

A  Belső-Pesti  Tankerületi  Központ  (1071  Damjanich

utca  6.)  fenntartásában  álló  köznevelési  intézmény:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (1077 Izabella utca

1.) IV. Kerületi Tagintézménye

1041 Szigeti József utca 1–3.

Középiskolák (Klebelsberg Központ)

Újpesti Babits Mihály Gimnázium 1048 Tóth Aladár utca 16–18.

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola 1047 Langlet Waldemár utca

3–5.

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimnázium 1048 Bőrfestő utca 5–9.

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 1041  Erzsébet  utca  69.  és

1041 Virág utca 56–58.

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 1043 Tanoda tér 1.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1085 Budapest, Baross 

utca 52.) által fenntartott középiskolák:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Berzeviczy

Gergely  Két  Tanítási  Nyelvű  Közgazdasági

Szakgimnáziuma

1047 Baross utca 72.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos

Faipari Szakgimnáziuma

1041 Deák Ferenc utca 40.

Budapesti  Műszaki  Szakképzési  Centrum Újpesti  Két

Tanítási  Nyelvű  Műszaki  Szakgimnáziuma  és

1041 Görgey Artúr u.26.

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 18/75



HELYZETKÉP/ÁLLAPOTRAJZ

Szakközépiskolája

Egyéb fenntartású intézmények:

Benkő István Református Ált. Iskola és Gimn. 1043 Nyár utca 4.

Budakalász  Gimnázium  Újpesti  Tagintézménye

Könyves Kálmán Gimnázium épületében

1043 Tanoda tér 1.

Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium 1048 Lakkozó utca 1–5.

Gyermekház Iskola székhely: 1062 Bajza utca 26.

Telephely:  1041  Virág  utca

32.

Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi

Szakközépiskola és Szakgimnázium

1043 Kassai utca 24/a.

4.5.3 Felsőoktatás

Károli  Gáspár  Református  Egyetem  –

Állam- és Jogtudományi Kar

1042 Viola utca 2–4.

4.5.4 Az Újpesti Önkormányzat által működtetett ifjúságot érintő intézmények

Kulturális intézmények

Újpesti Kulturális Központ 1042 István út 17–19.

Újpesti Települési Értéktár 1042 István út 17–19.

Könyvtárak

Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont 1048 Lóverseny tér 6.

Kiadás: Oldalszám:
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Lóverseny téri Közösségi Ház 1048 Lóverseny tér 6.

Megyeri Klub 1048 Megyeri út 207/D.

Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény 1043 Berda József utca 48.

Polgár Centrum – Újpest Galéria 1042 Árpád út 66.

UP Újpesti Rendezvénytér 1042 Szent István tér 13–14.

2. em.

Szociális intézmények

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család-

és Gyermekjóléti Központ

1042 Deák F. utca 93.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család-

és  Gyermekjóléti  Központ  (Utcai  –  lakótelepi  szociális

munka) ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség

1042 Rózsa utca 8.

„Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Hajnal utca 15.

4.5.5 Egyházak

Clarisseumi Szent István Király Plébánia 1045 Árpád út 199.

Budapest-Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság 

Plébánia

1048 Tóth Aladár u.2–4.

Budapest-Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia 1046 Rákóczi tér 4–8.

Újpest-Megyeri Plébánia 1044 Aschner Lipót tér 10.

Szent József Plébánia és Egyházközség 1045 Nap utca 15.

Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia 1041 Szent István tér 21.

Kiadás: Oldalszám:
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Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia 1042 Árpád út 67. I/7.

Budapest-Újpest-Belsővárosi Református 

Egyházközség

1041 Szent István tér 24.

Bp.-Káposztásmegyeri Református Egyházközség 1048 Bőröndös utca 17.

Budapest-Újpest-Újvárosi Református Egyházközség 1047 Attila utca 118.

Újpesti Evangélikus Egyházközség 1043  Lebstück  Mária  utca

36–38.

Újpesti Baptista Gyülekezet 1043 Kassai utca 26.

Budapesti  Zsidó  Hitközség  Újpest-Rákospalota

Templom Körzet

1042 Berzeviczy Gergely utca

8.

Hetednapi Adventista Egyház Újpesti Gyülekezete 1048 Kordován tér 10.

4.5.6 Egyesületek (Lásd a civil szervezetek teljes listáját az Önkormányzat 

honlapján (www.ujpest.hu), valamint az 1. számú mellékletben)

Újpesten  több  száz  civil  szervezet  működik.  Tevékenységük  rendkívül  változatos:

oktatási,  ifjúsági,  sport,  bűnmegelőzési,  prevenciós,  környezetvédelmi,  városvédő,

kulturális,  szabadidős szervezetek,  amelyek fontos  feladatot  látnak  el  a  közösség

életében.

Az  Önkormányzat  minden  évben  elkülöníti  költségvetésében  a  civil  szervezetek

közvetlen  pénzügyi  támogatását  szolgáló  alapot.  Újpest  civil  szervezetei  pályázati

felhívás útján támogatási kérelmet nyújthatnak be, és kaphatnak támogatást az alap

terhére.  A  civil  alap  által  nyújtott  támogatás  az  ifjúsági  célú  tevékenységek

támogatására is szolgál.
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4.5.7 Alapítványok (Lásd az Alapítványok teljes listáját az Önkormányzat honlapján 

(www.ujpest.hu), valamint az 2. számú mellékletben)

4.5.8 Sport

Újpest sportéletében meghatározó az 1885-ben alakult Újpesti Torna Egylet (UTE).

Önkormányzatunk Újpest  lakosságának sportolási  lehetőségeit  a  Tábor  utcai  és a

Blaha  utcai  sportlétesítmények  üzemeltetésével  segíti  elő.  Kerületünkben  van  a

Jégpalota Vasas Jégcentrum is. Az Önkormányzat minden évben megrendezi a Futó-

és Kerékpáros Fesztivált,  a  Sportpartit,  és nyáron a Polgármesteri  Hivatal  melletti

téren  működik  a  közösségi  óriáshomokozó  számos  sportolási  lehetőséggel,  télen

pedig korcsolyapálya. Idén (2022-ben) volt először félmaraton futóverseny, amelyet

nagy sikere miatt jövőre is megrendezünk.

(Lásd a sportszervezetek teljes listáját az Önkormányzat honlapján (www.ujpest.hu),

valamint az 3. számú mellékletben)
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5. Gyermek és Ifjúsági stratégia szükségessége

Az 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi  önkormányzatairól 10. § (1)

bekezdése  kimondja,  hogy  „a  helyi  önkormányzat  ellátja  a  törvényben

meghatározott  kötelező és az általa önként  vállalt  feladat- és hatásköröket”.  A

MÖTV 10. § (2) bekezdése: „A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület

vagy  a  helyi  népszavazás döntésével  –  önként  vállalhatja  minden  olyan  helyi

közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos

hatáskörébe.  Az  önként  vállalt  helyi  közügyekben  az  önkormányzat  mindent

megtehet,  ami  jogszabállyal  nem  ellentétes.  Az  önként  vállalt  helyi  közügyek

megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati

feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a

célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

A MÖTV 23. § (5) 17. pontja szerint „A kerületi önkormányzat feladata különösen:

kerületi sport és szabadidősport, ifjúsági ügyek.”

Újpest Önkormányzata az egyre csökkenő anyagi források mellett is fontos

feladatának  tartja  az  ifjúság  által  igénybe  vehető  szolgáltatások  működtetését,  a

fiatalok hasznos  szabadidő-eltöltési  lehetőségeinek,  a  diák-  és  szabadidősport

biztosítását, tanulmányaik, lakhatásuk, programjaik, diákönkormányzataik

támogatását, és  az  irányukban végzett egészség-megőrzési, drogprevenciós

munkát.

A  körülöttünk  zajló  értékrendi és  szemléletbeli  változások  a  fiatal  korosztály

problémáit  is generálják, megnövelve ezzel a felnőtt társadalom feladatait és

felelősségvállalását.  A  jelenlegi  gazdasági  és  társadalmi  környezetben  egyre

nagyobb  szerep  hárul  a  családokra, helyi közösségekre,  civil szerveződésekre,

önkormányzatokra (és természetesen az iskolákra). A hosszú évek óta folyamatosan

fenntartott önkormányzati ifjúsági munka folytatása megkérdőjelezhetetlen, ennek az
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önkormányzati támogatásnak, felelősségvállalásnak és elköteleződésnek ad teret a

Gyermek- és Ifjúsági Stratégia.

A helyi önkormányzati ifjúsági munka tapasztalatai, továbbá számos kutatás, helyzet-

elemzés  indokolja  (ERIFA,  2022)  a  helyi  ifjúsági  munka  rendszerbe  foglalását,

amelyet  szoros  együttműködésben kell  végeznünk –  a  kerületi  intézményrendszer

adta lehetőségekkel élve – a civil társadalom szereplőivel és a fiatal generáció képvi-

selőivel, meghatározva a közép- és rövidtávú feladatokat, valamint az éves cselekvési

tervet.

Az Gyermek- és  Ifjúsági Stratégia  és annak Cselekvési terve a rendelkezésre álló

forrásokat, kapacitásokat kívánja aktivizálni, valamint bővíteni annak érdekében,

hogy az újpesti fiatalok mindennapjait, majd felnőtté válásukat segítse, újpesti

kötődésüket erősítse.

A  Stratégia kapcsolódik a kábítószer-probléma  helyi kezeléséhez, a  készülő

Drogstratégiához,  a Helyi  Esélyegyenlőségi Programhoz, az  Integrált

Településfejlesztési Stratégiához, a Sportkoncepcióhoz és Újpest Környezetvédelmi

Programjához (2018–2023).

5.1. A Gyermek- és Ifjúsági Stratégia elemei

5.1.1 Alapelvei

 Esélyegyenlőség

 Partnerség, együttműködés, közös cselekvés

 Fenntarthatóság

 Proaktív szemlélet
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5.1.2 Eszközei

 Önkormányzati döntések

 Az  Önkormányzat, a  helyi intézmények, az  egyházi- és civil szervezetek

együttműködése

5.1.3 Színterei

 Újpesti közoktatási, művelődési intézmények

 Családok

 Alternatív szabadidős helyek

 Egyházi- és civil szervezetek

 Helyi média

 Gyermekvédelmi intézményrendszer

 Kockázati csoportok által látogatott helyszínek

5.2. Ifjúsági helyzetkép

5.2.1 Önkormányzati gyermek- és ifjúsági feladatellátás

Budapest Főváros IV.  kerület  Újpest Önkormányzata 2011-ben fogadta el  Ifjúsági

Koncepcióját és Cselekvési programját.

Az  Önkormányzat  a  kiemelkedő  tanulmányi  teljesítményt  nyújtó  újpesti  fiatalok

támogatására Újpest Diákösztöndíjat alapított. A Diákösztöndíjat a képviselő-testület

1997  óta  több  száz  újpesti  fiatalnak  adományozta,  méltó  elismeréseként  a  kiváló

teljesítményeknek, segítve ez által a tanulmányok folytatását. 2008-tól az Ugró Gyula

Tanulmányi Diákösztöndíj mellett, a sport és a művészeti tevékenység támogatására

jött  létre  a  Bene  Ferenc  Sport  Diákösztöndíj  és  a  Szőnyi  István  Művészeti

Diákösztöndíj.
Kiadás: Oldalszám:
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A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez

történő csatlakozással közel egy évtizede Újpest támogatásban részesíti az arra

rászoruló egyetemi/főiskolai hallgatókat.

Minden évben elismerésben részesülnek a kiváló tanulmányi, sport és diákközösségi

munkát végző  tanulók  (Újpest Kiváló Tanulója, Újpest Kiváló Diáksportolója

és Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak adományozása).

Jelentős anyagi támogatást nyújtott/nyújt az Önkormányzat az erdei iskoláknak és

az intézményeknek, civil szervezeteknek a nyári táborok megszervezéséhez,

valamint a civil szervezetek működéséhez.

Önkormányzatunk évente több mint  50  rászoruló gyereknek  nyújt  ingyenesen

táborozási lehetőséget.

Az iskolák életében meghatározó szerepe van a  diákönkormányzatoknak  (DÖK).

Abban, hogy a diákönkormányzatok megfelelően működjenek, nagy jelentősége van

a jogi környezetnek,  a jogi szabályozás ismeretének. A  2011-ben  elfogadott

programban  szerepelt,  hogy  az  Önkormányzat  évről évre újabb képzéseket,

előadásokat szervez  a diákvezetőknek  és a  diákönkormányzati  munkát segítő

pedagógusoknak.

Minden tanévben támogatásban részesültek az Újpesten lévő iskolák diák

önkormányzatai,  amíg  az  iskolák  az  Önkormányzat  tulajdonában  voltak. (A

pénzügyi támogatást diákönkormányzati célokra használhatták  fel, tanév végi

elszámolási kötelezettséggel.) A támogatás diákrendezvények, diákönkormányzati

táborok megvalósításához és a diákönkormányzat  működéséhez szükséges

eszközök  megvásárlásához  nyújtott  segítséget, valamint több közösségben az

iskolarádió, illetve az iskolaújság működtetését, fejlesztését szolgálta.

A Klebelsberg  Központ  által  működtetett  iskolák,  csakúgy mint  a  más fenntartású

oktatási intézmények alapítványai pályázhatnak az Önkormányzathoz meghatározott
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célú  programokra.  Az  Önkormányzat  ezzel  segíti  a  kerületben  lévő  iskolákat,

pedagógusokat, diákokat.

Újpest Önkormányzata a 2011-ben elfogadott Ifjúsági Koncepciójában vállalta, hogy a

kerületi  diákszerveződést,  az  Újpesti  Diákszövetség (ÚDSZ) működését  segíti.

Sajnálatosan  az  ÚDSZ  működése  elakadt.  Ezt  a  hagyományt  kívánjuk  most

feléleszteni.

Az egészséges életmódra nevelés, a sport támogatása kiemelkedő fontosságú az

Önkormányzatnál.  A  szabadidős-  és  diáksport-rendezvények mellett, a nevelési,

oktatási intézmények részére az ingyenes úszásoktatást és síoktatást is biztosítja az

Önkormányzat. A sportszervezetek támogatására évek óta pályázati rendszert

működtet.

Az Önkormányzat  ifjúság művelődési és kulturális tevékenységének támogatását is

biztosítandó közművelődési intézményeket tart fenn (Újpesti Kulturális Központ, UP

Rendezvénytér).

Anyagi segítséget nyújt a fiatal házasoknak az első lakás megvásárlásához, a

fecskeház programmal pedig lehetőséget biztosít a fiataloknak az önálló életkezdésre

és esélyt a saját lakás megvásárlására.

Az  Önkormányzat  támogatja  és  egyben  lehetőséget  biztosít  az  érettségi

megszerzéséhez kötelezően előírt 50 órás Iskolai Közösségi Szolgálatra.

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 27/75



IFJÚSÁGKUTATÁS

6. Ifjúságkutatás

6.1. Ifjúsági helyzetkép – a felmérés eredményei

A helyzetelemzés  elkészítésére  az  Erzsébet  Ifjúsági  Alap  Nonprofit  Kft.  (ERIFA)

EFOP-1.2.3-VEKOP-2015-00001  számú  projekt  keretében  került  sor,  amely  célja

kutatásmódszertani segítség nyújtása a települési szintű ifjúságpolitikai dokumentum

elkészítéséhez.

Az  adatfelvétel  2022.  március-áprilisban történt  online  kérdőíves  lekérdezéssel.  A

kutatás nem reprezentatív,  a  kérdőív a fiatalok  bevonásának eszközéül  szolgált  a

stratégia tervezésében.  A felmérés tematikáját, a fókuszában álló főbb tartalmakat a

település  igényei  határozták  meg;  a  kérdőív  kialakítását,  tesztelését  a  stratégia-

tervezési folyamatba  bevont  települési  szakemberekkel  végeztük.  A  kérdőívben

vizsgált főbb kérdéskörök:

• Alapvető szociodemográfiai adatok

• Szabadidős szokások

• A fiatalok Újpestről alkotott képe

• A közösségi részvétel igénye, lehetőségei

• Ifjúsági  szolgáltatások  és  programok ismertsége,  hiányzó  szolgáltatások  és

lehetőségek, igények felmérése.

A felmérés célcsoportját  az Újpesten élő,  vagy rendszeresen ide járó 12–24 éves

korosztály  alkotta,  az  adatfelvételt  a  kutatói  team által  előkészített  online  kérdőív

felhasználásával a település maga végezte.

A kérdőív kitöltésekor jelentős lemorzsolódást tapasztaltunk. Összesen 277 fő kezdett

bele  a  kérdőív  kitöltésébe,  de  34  fő  a  bevezető  szociodemográfiai  kérdések
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megválaszolása után abbahagyta a kitöltést. További 30 fő morzsolódott le a kérdőív

első harmadának végén, az első nyitott kérdés kitöltésekor, majd az adatfelvétel vége

előtt még összesen 37 fiatal hagyta el a kérdőív felületét.  Az összes kérdést 176 fő

válaszolta  meg. A  nagyarányú  lemorzsolódás  ebben  a  célcsoportban  gyakori

jelenség,  az  oka  abban  keresendő,  hogy  a  fiatalok  figyelmét  rendkívül  nehéz

fenntartani  annyi  ideig,  amit  egy  30–40  kérdésből  álló  kérdőív  megválaszolása

igényel. Bár az adatfelvétel nem reprezentatív, az eredményeket a stratégiaalkotás

folyamata során érdemes visszamutatni a célcsoport tagjainak.

6.2. Összefoglaló

A kérdőíves  felmérésben  túlnyomó  többségben  Újpesten  élő,  tanuló  középiskolás

diákok vettek részt, a helyzetelemzés elsősorban ennek a csoportnak a véleményét

tükrözi.

6.2.1 A minta jellemzői

A felmérésben összesen 243 fiatal vett részt, közülük 176 fő válaszolta meg a kérdőív

összes kérdését.

A kutatásban részt vevők legfőbb demográfiai jellemzői – nemek, életkor, lakóhely,

iskolai végzettség és oktatási vagy foglalkozási státusz szerinti megoszlása:

A kérdőívet kitöltők 45%-a (110 fő) fiú, 55%-a (133 fő) lány.

A kutatásban résztvevők legnagyobb része a középiskolás korosztályba tartozik,  a

15–18  évesek  teszik  ki  a  teljes  minta  80%-át.  A válaszadók  3%-a  12–14  éves,

hatoduk 18 év feletti (19–24 éves). A kérdőív kitöltőinek átlagos életkora 17 év.
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5. ábra: A válaszadók életkori megoszlása

A válaszadóknak mindössze a harmada (32%) lakik Újpesten. A többség elsősorban

tanulni jár a kerületbe (53%), az egyéb ok miatt rendszeresen ide járók aránya 14%. A

nem Újpesten lakók többsége a szomszéd kerületekből (15., 13. kerület) és a közeli

településekről (Dunakeszi, Fót, Veresegyház) jár ide.

19%

5%

3%
5%

0%

53%

14%

Mióta élsz a IV. kerületben?
(Összes válaszadó, N=243)

Születésem óta itt élek

Több mint 10 éve itt élek

6-10 éve élek itt

1-5 éve élek itt

Nem élek itt, csak itt dolgozom

Nem élek itt, csak itt tanulok

Nem élek itt, de rendszeresen járok ide

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 30/75

3%

53%26%

17%

Életkor
(Összes válaszadó, N=243)

12-14 évesek
15-16 évesek
17-18 évesek
19-24 évesek



IFJÚSÁGKUTATÁS

A kérdőív kitöltői jellemzően a családjukkal – szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel –

élnek egy háztartásban gyermekként.

A  válaszadó  fiatalok  88%-a  diák  és  kizárólag  a  tanulással  foglalkozik,  munkát

mindössze tizedük vállal a tanulmányai mellett.

A felmérés résztvevőinek 94%-a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A válaszadók 88%-a diák és kizárólag a tanulással foglalkozik, munkát mindössze

tizedük vállal a tanulmányai mellett. A diákok kilenctizede szakközépiskolában vagy

gimnáziumban folytat tanulmányokat, felsőoktatásban mindössze 2% vesz részt.

A kérdőíves kutatásba bevont fiatalok csoportja szociodemográfiai szempontból 

meglehetősen homogén: túlnyomó többségük gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában tanuló, 14–18 éves, szülőkkel egy háztartásban élő fiatal. A 

legtöbb esetben a válaszadók lakóhelye az a tényező, ami mentén érdemes 

vizsgálnunk a kérdőív eredményeit, mivel az Újpesten lakók mellett a más 

kerületekből, ill. településekről bejáró diákok súlya is számottevő.

6.2.2 Az újpesti fiatalok szabadidős szokásai

Első  lépésben  az  Újpesten  élő,  tanuló,  illetve  rendszeresen  ide  járó  fiatalok

szabadidős  szokásait  vizsgáltuk:  áttekintettük,  hogy  mennyi  szabadidővel

rendelkeznek, hol töltik el leggyakrabban és milyen helyi programokat, lehetőségeket

ismernek, látogatnak.
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8. ábra: Szabadidő mennyisége hétköznap és hétvégén

A kérdőívre válaszoló fiatalok hétköznapi napokon átlagosan 4 óra, hétvégi napokon

átlagosan  10  óra  szabadidővel  rendelkeznek.  A szabadidő  tekintetében  említésre

méltó különbségek tapasztalhatók nemek, korcsoportok és lakóhely szerint is.
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Összes válaszadó

 

Fiúk

Lányok

  

12-18 évesek

19-24 évesek

   

Újpestiek

Bejárók

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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12
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14
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12

14

14

11
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13
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11

14

7

18

11

Mennyi szabadidővel rendelkezel egy átlagos hétköznapon?
(Összes válaszadó, N=243)

0-2 óra 3 óra 4 óra 5 óra Több mint 5 óra

9. ábra: Szabadidő mennyisége hétköznap

A  fiúknak,  a  fiatalabb  korosztály  (12–18  évesek)  tagjainak  és  az  újpestieknek

valamivel több szabadidejük van hétköznap, mint a lányoknak, a 18 év felettieknek és

a  bejáró  fiataloknak.  Hasonlóan  a  hétköznapokhoz,  hétvégén  is  a  fiúknak  és  a

fiatalabb  korosztály  (12–18  évesek)  tagjainak  van  több  szabadideje.  A  bejárók

azonban – mentesülve az utazásra fordított idő alól – hétvégenként több szabadidővel

rendelkeznek, mint az Újpesten élő fiatalok.
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11. ábra: Szabadidő eltöltésének helyszíne

A fiatalok legnagyobb részben saját településükön töltik szabadidejüket: az Újpesten

lakók 72%-a mindig a kerületben kapcsolódik ki, a bejárók közül azonban csak 9%

említette, hogy Újpesten tölti leggyakrabban szabad óráit.

A  fiatalok  alapvetően  otthon  töltik  a  szabadidejüket  hétvégén  és  hétköznap  is.

Hétköznap  sokan  maradnak  bent  az  iskolában  tovább,  vagy  mennek  sportolni.

Hétvégén gyakrabban vendégeskednek barátoknál, vagy rokonoknál.

Tízből kilenc fiatalnak van olyan barátja, baráti társasága, akikkel rendszeresen együtt

tölti  szabadidejét.  A személyes kapcsolattartás a meghatározó, a fiatalok túlnyomó

többsége elsősorban így találkozik barátaival.
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Ingyenes korcsolyapálya

Futófesztivál

Városnapok rendezvény

Ifjúsági Ház - Új Galéria programjai

Aktív Főtér

UP Újpesti Rendezvénytér programjai

Sportparti

Diákfeszt

Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont 
nyújtotta lehetőségek

Lóverseny téri Közösségi Ház programjai

Újpesti tökfaragó

Megyeri Klub programjai
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Ismered az alábbi programokat, lehetőségeket Újpesten?
(A kérdésre válaszolók, N=181)

Részt vettem és tetszett Részt vettem és nem tetszett

Nem vettem részt, mert nem érdekelt Nem ismerem, nem hallottam róla

13. ábra: Újpesti programok, lehetőségek ismertsége

A  felmérésben  vizsgált  újpesti  programok,  lehetőségek  közül  az  ingyenes

korcsolyapályát ismerték legtöbben (83%), a fiatalok többsége (61%) szívesen részt

vett benne. A Futófesztiválról minden második fiatal hallott, és minden ötödik részt is

vett  rajta.  A Városnapok  rendezvény  és  az  Ifjúsági  Ház  –  Új  Galéria  programjai

valamivel szűkebb kör (36–35%) számára ismerősek, a válaszadó fiataloknak ötödét-

hatodát  tudták  aktiválni.  A többi  vizsgált  program ismertsége és  látogatottsága az

előbbieknél alacsonyabb.
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Az Újpesten lakó fiatalok jóval tájékozottabbak és aktívabban részt vesznek a helyi

programokon, mint a más kerületekből, településekről bejáró társaik. A bejáró fiatalok

körében  az  ingyenes  korcsolyapálya  emelkedik  ki  a  vizsgált  rendezvények,

programok közül: ötből négyen ismerik a lehetőséget és 57%-uk volt már is ott.

6.2.3 A fiatalok Újpestről alkotott képe

A továbbiakban megismerhetjük a fiatalok Újpestről alkotott képét, mely során kitérünk

a kerületben lakó és  a  bejáró  fiatalok  attitűdjei  közötti  különbségekre  is.  Emellett

áttekintjük a korosztályt érintő legfőbb problémákat és a személyes nehézségeket is.

15. ábra: A fiatalok Újpestről alkotott képe

A felmérésben résztvevő fiatalok elsősorban zajosnak és  kevésbé biztonságosnak

érzik a kerületet,  emellett  nem látják barátságosnak az itteni  embereket.  Másrészt

modernnek, fejlődőnek látják Újpestet és egyáltalán nem tartják unalmasnak.

Az Újpesten lakó fiatalok  sokkal  kedvezőbbnek látják  a  kerületet,  mint  a  bejárók:

szerintük ez a városrész családias, életteli, zöld, otthonos, nyugodt és egyáltalán nem
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túlzsúfolt.  A bejárók – talán saját lakóhelyükhöz viszonyítva – sokkal zajosabbnak,

zsúfoltabbnak és kevésbé biztonságosnak érzik Újpestet, mint az itt lakók.

16. ábra: A fővárosi és az újpesti fiatalok problémái

A felmérés résztvevői  legnagyobb arányban a  kulturálatlanságot,  tudatlanságot  és

igénytelenséget  érezték  problémának  a  kerületi  és  fővárosi  fiatalok  esetében  is.

Emellett a baráti társaság hiánya is gyakran felmerült problémaként mindkét csoportra

nézve.
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17. ábra: Személyes problémák

A fiatalok  legtöbbször  a  közlekedési  nehézségeket,  a  rossz  közbiztonságot  és  a

tanulási nehézségeket említették saját problémaként. Az Újpesten lakó és a bejáró

fiatalok általában hasonló problémákat említettek személyes nehézségekként.

6.2.4 A kerületi ifjúsági önreprezentáció, a közösségi részvétel igénye, 

lehetőségei

A  szabadidős  szokásainak,  kerülettel  kapcsolatos  attitűdjeinek  és  problémáinak

megismerését  követően áttekintjük a kerületi  részvétellel  kapcsolatos igényeket  és

lehetőségeket.  Ehhez  megvizsgáljuk,  hogy  mennyire  tartják  magukat  aktívnak  a
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fiatalok  a  kerület  közösségi  életében,  mi  motiválja  őket  és  milyen  ifjúsági

közösségeket ismernek Újpesten.

Összes válaszadó

   

Újpestiek

Bejárók

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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33

53

Kérjük, értékeld, mennyire tartod aktívnak magad Újpest 
közösségi életében!

(A kérdésre válaszolók, N=181)

Folyamatosan nyomon követem közösségem, lakókörnyezetem helyzetét, és gyakran kezdeményezek

Inkább aktív vagyok, néha én is szoktam kezdeményezni

Ha valaki szól, megyek, de magamtól nem kezdeményezek

Inkább nem vagyok aktív

Egyáltalán nem vagyok aktív

18. ábra: Közösségi aktivitás a válaszadók körében

A  válaszadó  fiataloknak  mindössze  30%-a  tartja  magát  valamilyen  mértékben

aktívnak.  Az  Újpesten  lakók  ennél  aktívabbak:  15%-uk  tartja  magát  valamilyen

mértékben kezdeményezőnek és további 29% aktiválható közülük. A bejárók kevésbé

vesznek részt a kerület közösségi életében.
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Összes válaszadó

   

Újpestiek

Bejárók

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Kérjük, értékeld, mennyire tartod aktívnak általában a fiatalokat a 
kerületben!

(A kérdésre válaszolók, N=181)

Rendkívül aktívak, többen folyamatosan nyomon követik a lehetőségeket és sokat tesznek a lakó-
környezet és a közösség fejlődéséért

Inkább aktívak, néha maguktól is kezdeményeznek

Ha szólnak nekik, akkor csatlakoznak

Inkább nem aktívak

Egyáltalán nem aktívak

19. ábra: Közösségi aktivitás a kerületben

Az Újpesten  lakó  fiatalok  kevésbé  tartják  aktívnak  a  korosztályukat  a  kerületben,

mindössze  harmaduk  gondolja  kezdeményezőnek,  vagy  legalább  aktiválhatónak

társait.  Ezzel  szemben  a  bejárók  jóval  aktívabbnak  látják  a  kerületi  fiatalokat

önmaguknál: 22% véli őket kezdeményezőnek, és további 30% gondolja, hogy nem

kezdeményezők ugyan, de könnyen mozgósíthatók.
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Új dolgokat tanulhatok, fejlődhetek

Szélesíthetem a látóköröm

Új kapcsolatokat szerezhetek

Másokkal együtt csinálhatok valamit

Jót tehetek másokkal

Munkatapasztalatot szerezhetek

23%

21%

20%

18%

9%

8%

Szerinted miért jó részt venni a helyi közösségi tevékenysé-
gekben?

(A kérdésre válaszolók, N=181)

20. ábra: Közösségi részvétel motivációi

A közösségi részvétel legfőbb motivációi az önfejlesztés, azaz a látókör szélesítése

és  új  dolgok  tanulása,  illetve  a  kapcsolatháló  bővítése.  Legkevésbé  a

munkatapasztalat szerzése motiválja a fiatalokat e téren.
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Az önkéntesség jó példát mutat

Ha közösen csinálunk valamit a kerületben, jobb lesz ott élni

Jobb lenne a közösség, ha a különböző érdeklődésű fiatalok 
beszélnének egymással

A fiataloknak kell tenniük a jó ifjúsági közösségért

Igazán jó programot fiataloknak csak a fiatalok tudnak 
szervezni

A kerületi vezetés feladata, hogy jó ifjúsági közösség legyen 
a kerületben

Jobb lenne a közösség, ha a különböző korú fiatalok 
beszélnének egymással

Akinek egyszer segítenek az másoknak is segíteni fog

Hiába vennék részt sok mindenben, a kerületben nincs erre 
lehetőség 

Sok közösségi ötletem lenne, de nem tudom, hogyan fogjak 
neki
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Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal?
(A kérdésre válaszolók, N=181)

Teljes mértékben egyetértek Inkább egyetértek Inkább nem értek egyet

Egyáltalán nem értek egyet Nem tudom

21. ábra: A fiatalok kortárs közösséggel kapcsolatos attitűdjei

A fiatalok többsége úgy véli, hogy az önkéntesség jó példát mutat (79%), illetve azzal

is sokan egyetértenek, hogy ha közösen csinálnak valamit a kerületben, jobb lesz ott

élni (74%).
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22.  ábra:  Kortárs  ifjúsági  közösségek  ismertsége,  kerületi  fiatalok  közötti

információcserét segítő közösségi oldalak tagsága

A kerületi kortárs ifjúsági közösségek ismertsége meglehetősen alacsony, fiataloknak

mindössze  10%-a  említette,  hogy  ismer  Újpesten  működő  ifjúsági  közösséget.  A

válaszadó fiataloknak csupán 5%-a tagja olyan közösségi oldalon aktív csoportnak,

mely a kerületi fiatalok közötti információcserét segíti.
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Youtube

Instagram

Facebook Messenger

TikTok

Snapchat

Facebook

Discord

Twitch

Twitter

Reddit

WhatsApp

LinkedIn

87%

86%

85%

72%

68%

55%

48%

31%

28%

21%

10%

1%

Mely közösségi oldalakat szoktad használni?
(A kérdésre válaszolók, N=176)

23. ábra: Közösségi oldalak használata

A  Youtube,  az  Instagram  és  a  Facebook  Messenger  a  három  legnépszerűbb

közösségi oldal a fiatalok körében, mindhármat több mint 80%-uk használja.

29%

71%

Szeretnéd-e időnként elmondani ötleteidet, vélemé-
nyedet a város vezetésének, döntéshozóinak?

(A kérdésre válaszolók, N=401)

Igen

Nem
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24. ábra: Kommunikáció igénye a város vezetésével

A fiataloknak viszonylag kis hányada tartja önmagát és a kortársait aktív közösségi

résztvevőnek,  ezzel  összhangban  mindössze  29%-uk  jelezte,  hogy  szívesen

kommunikálna  időnként  a  város  vezetésével.  Ennek  legnépszerűbb  csatornája  a

kérdőíves  felmérés  (34%).  Iskolai  keretek  között  (például  osztályfőnöki  órára

meghívott  képviselővel)  26%,  kötetlen  beszélgetés  keretében  20%,  egyéb,  erre  a

célra  kitalált  rendezvényen  9%  osztaná  meg  szívesen  ötleteit,  véleményét  a

kommunikációra nyitott fiatalok közül.

6.2.5 Diákönkormányzatok ismertsége, jogaival, lehetőségeivel kapcsolatos 

attitűdök

A 198 oldalas, az EMMI által kiadott „Diákönkormányzati Kisokos 3.0” részletesen

szabályozza  a  DÖK  szervezeti  és  jogi  kereteit,  a  diákok  önszerveződési  és

beleszólási lehetőségeit, az Országos és Megyei Diákparlament, a diákkörök, a

diák-önkormányzatok, a kerületi ifjúsági fórumok, az Országos Diák Tanács jogi

státuszát és feladatköreit. Részletezi a DÖK döntési és véleményezési jogait.

A DÖK dönthet:

• saját működéséről,

• a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,

• hatáskörei gyakorlásáról,

• 1 tanítás nélküli munkanap programjáról,

• az  iskolai/kollégiumi  tájékoztatási  rendszer  működtetéséről  és  a

tanulószerkesztőről,

• a tájékoztató rendszer tanulói szerkesztőjéről.

A DÖK véleményezési joga:
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Kötelező a DÖK véleményét kikérni például a pedagógiai program, az SZMSZ, a

házirend  nyilvánosságra  hozatalának  módjáról  és  még  számos,  a  oktatás

tartalmát és módszereit nem érintő szervezési kérdésben. (Egyetértési jog illeti

meg a DÖK-öt például az iskolai büfé nyitvatartási rendjének és az áruautomata

működtetési időszakának a meghatározásában.)

A  diák-önkormányzatok  tagjaiban  és  vezetőiben  gazdag  tapasztalat

halmozódhatott  fel  az  iskolai  ügyekbe  való  beleszólás  lehetőségeiről.  Az

önkormányzat ezért hosszú távú feladatának tartja:

• a  DÖK-tagok  folyamatos  segítését,  felkészítését  (tanfolyamok,

tapasztalatcserék, fórumok)

• a  DÖK-ök  pénzügyi  támogatását  (A támogatás diákrendezvények, diák-

önkormányzati táborok megvalósításához, és a diák-önkormányzat

működéséhez szükséges  eszközök  megvásárlásához  nyújt  segítséget,

valamint több közösségben az iskolarádió, illetve az iskolaújság

működtetését, fejlesztését szolgálja.)

A fiatalok diákönkormányzattal kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit az alábbi területeken

vizsgáljuk:  áttekintjük,  hogy a  fiatalok mennyire  tartják szükségesnek,  fontosnak a

DÖK egyetértési jogát, véleményezési jogát és lehetőségeit több területen.
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86%

2%

12%

Létezik-e az iskoládban diákönkormányzat?
(Diákok, N=175)

Igen Nem

Nem tudom

25. ábra: Diákönkormányzat ismertsége

A  kérdőívre  válaszoló  diákoknak  86%-a  tud  róla,  hogy  van  az  iskolájában

diákönkormányzat.
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Az iskolai házirend valamennyi pontját illetően

Az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó valamennyi kérdésben

Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása elveinek meghatározásakor

Az iskola oktatási-nevelési tervének, pedagógiai víziójának kialakításában

A tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek megrendelésében

A szociális juttatások elveinek meghatározásakor
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Egyetértesz-e azzal, hogy a diákönkormányzatnak egyetértési 
joga (vétójoga) legyen a következő kérdésekben?

(Diákok, akik tudnak róla, hogy van DÖK az iskolájukban, N=150)

Igen Nem

26. ábra: Diákönkormányzat egyetértési joga

A megkérdezett diákok nagyobb része minden vizsgált területen egyetértene azzal,

hogy a diákönkormányzatnak vétójoga legyen.
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Iskolamenedzsment  

Online oktatás  

Minőségellenőrzés  

Érettségi időpontja  

Az intézményvezető megbízása  

Az intézményvezető megbízásának visszahívása  

Az intézmény más fenntartó kezébe adása  

Az intézmény bezárása  
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Egyetértesz-e azzal, hogy a diákönkormányzatnak véleményezési 
joga legyen a következő kérdésekben?

(Diákok, akik tudnak róla, hogy van DÖK az iskolájukban, N=150)

Igen Nem

27. ábra: Diákönkormányzat véleményezési joga

A válaszadó  diákok  elsősorban  az  iskolamenedzsment,  az  online  oktatás  és  a

minőség-ellenőrzés területén igényelnének véleményezési jogot a diákönkormányzat

számára.
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...hogy a DÖK javaslatot tehessen minden, a tanulókat érintő kérdésben,

és az iskolavezetés köteles legyen 30 napon belül érdemben válaszolni?

...hogy a DÖK képviselője tanácskozási joggal részt vegyen az iskolai élet

fontos ügyeiről tartott összejöveteleken és ott véleményt nyilváníthasson?

...hogy a diákönkormányzatok véleményezhessék a tanárok munkáját?
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Mennyire tartod fontosnak…  ?
(Diákok, akik tudnak róla, hogy van DÖK az iskolájukban, N=150)

5 Nagyon fontosnak tartom 4 3 2 1 Egyáltalán nem tartom fontosnak

28. ábra: Diákönkormányzat lehetőségei

A diákok többsége fontosnak tartja, hogy legyen a DÖK-nek javaslattételi lehetősége,

tanácskozási joga és véleményezhesse a tanárok munkáját.

Az Ifjúságkutatás eredményei

A kérdőíves felmérésben túlnyomó többségben Újpesten élő, tanuló középiskolás

diákok vettek részt. Az összes kérdést 176 fő válaszolta meg. A fiatalok Újpestről

alkotott képét jelentősen befolyásolja, hogy itt laknak, vagy csak tanulni járnak ide.

Az  itt  lakó  fiatalok  esetében  erős  érzelmi  kötődés  látható:  családias,  életteli,

vidám,  zöld  és  rendezett,  otthonos  kerületnek  látják  otthonukat.  A  más

kerületekben,  vagy  településeken  élő,  tanulni  ide  járó  társaik  azonban  inkább

zajos, zsúfolt és nem túl biztonságos helynek tartják Újpestet.
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A helyi programok ismertsége és látogatottsága jóval magasabb az Újpesten élő

fiatalok körében, mint a bejárók esetén. Legismertebbnek (mindkét csoportban) az

ingyenes  korcsolyapálya  bizonyult.  Az  Újpesten  lakó  fiatalok  közül  emellett  a

Futófesztivált,  a Városnapok Rendezvényt és az Ifjúsági Ház és az Új Galéria

programjait  is  sokan ismerik.  Saját  problémaként  leggyakrabban a közlekedési

nehézségeket,  a  rossz  közbiztonságot  és  az  iskolai  problémákat,  tanulási

nehézségeket  említették.  Mind a  fővárosi,  mind az  újpesti  fiatalok  legnagyobb

problémájának a kulturálatlanságot,  tudatlanságot és igénytelenséget érezték a

válaszadók.

6.2.6 Közéleti szerepvállalás

A felmérés egyik figyelemre méltó adata azt mutatta, hogy a válaszadó diákok

kétharmada erősen motivált  abban,  hogy – az  iskola ügyeibe való  beleszólási

jogokon, a diák-önkormányzatokon keresztül  részt vegyen saját életlehetőségei

formálásában.

Ezek  az  adatok  azért  kiemelendőek,  mert  rávilágítanak  arra,  hogy  a  diák-

önkormányzatok  működésének  figyelemmel  kísérése  és  segítése  az  ifjúsági

stratégia kiemelt  feladata  kell,  hogy legyen.  (A családi  szocializáció,  a  kortárs

csoportok  mozgása  és  nevelő  ereje  többnyire  a  különböző  válságelhárító

intézményrendszeren  –  családsegítés,  stb.  –  keresztül  kerül  az  önkormányzat

látókörébe  és  így  elsősorban  az  eseményekre  reagáló  üzemmódot  jelent.  A

formális (pártpolitikai) részvétel pedig olyan magánügy, ami a pártpolitikai alapon

szerveződött  önkormányzatoknak  fontos  lehet  ugyan,  de  közvetlen  befolyásuk

erre nincs (és ez nem is kívánatos).

6.2.7 Közérzet, környezet, iskola

Meglepőnek  hathat,  hogy a  céltalanság  és  kilátástalanság  milyen nagy  helyet

foglal el az általános problémakörön belül. Ez minden bizonnyal visszavezethető a
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járvány  alatti  elzártságra,  de  minden  bizonnyal  a  társadalmi  válságok,

elbizonytalanodások  más  tényezőire  is.  (Gondoljunk  csak  itt  a  virtuális  világ

kínálata közötti eligazodás nehézségeire, vagy újabban a háború hatására). Ezen

adat alapján indokoltnak látszana – a drogprevenciós programmal egyeztetve –

az  iskolapszichológusok,  önkéntes  mentorok,  drogtanácsadók,  családsegítők,

pályaválasztási  tanácsadók  munkájának összehangolásával  –  egy  ifjúsági  lelki

tanácsadó szolgálatot létrehozni. (Külön vizsgálandó kérdés lenne az is, hogy az

iskolarendszerből kikerülő  16  év  fölötti  fiatalok  helyzetének  fokozott

kilátástalansága milyen szerepet játszik az elbizonytalanodásban, illetve az, hogy

ez a csoport egyáltalán az önkormányzat látókörében van-e.)

Önkéntesség

6.2.8

Jelenleg  a  középiskolás  hallgatóknak  50  munkaórát  kell  eltölteniük  önkéntes

munkával  a  legkülönbözőbb  területeken,  a  környezetvédelmen  keresztül  a

gyermeksegítő alapítványokon át az az egészségügyig. A kutatás azt jelezte, hogy

az  önkéntes  munka  népszerű  és  elfogadott  a  diákság  körében.  A  stratégiai

tervben  körvonalazódhatna  egy  olyan  intézmény  (munkacsoport),  amely  az

önkéntes munka potenciális lehetőségeit összehozná a különböző ifjúságsegítő

intézmények igényeivel (önsegélyező ifjúsági csoportok, klubmunka)
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7. A IV. Kerületi Önkormányzat középtávú stratégiájának 

beavatkozási területei (2023–2026)

Az Önkormányzat stratégiai célja, hogy a jól működő tevékenységeket továbbra is

fenntartsa,  támogassa  és  működtesse,  és  a  stratégiai  terv  alapján  további

kiegészítő, megújító lépéseket tegyen.

A Kultúráért,  oktatásért,  társadalmi  kapcsolatokért  és  kommunikációért  felelős

alpolgármester  és  az  Ifjúsági,  Sport,  Művelődési  és  Oktatási  Osztály

kezdeményezi egy ifjúsági referens és ifjúságsegítő munkatárs alkalmazását.

A helyzetelemzés, továbbá a stratégiakészítés során kezdeményezett közösségi

beszélgetések, találkozók nyomán az alábbi fő irányvonalak körvonalazódtak ki:

7.1. A középtávú stratégia témái, az önkormányzat lehetséges intervenciós

területei

1. Az  anyagi  és  kulturális  esélyegyenlőséget  segítő,  iskolán  kívüli

önkormányzati  intervenciók  (például  felzárkóztatás,  pályaválasztás,

tehetséggondozás)

2. Önszerveződés,  közéleti  részvétel,  demokrácia,  érdekérvényesítés,

érdekképviselet,  a  civil  szféra  bevonása  az  ifjúságpolitikai  stratégia

céljainak elérésébe, feladatainak megvalósításába

3. Kulturális  közösségi  terek  infrastrukturális  fejlesztése,  a  kulturális

szabadidő-kínálat bővítése, a szabadidő-sport támogatása

4. Az ifjúsági mobilitás, a diákkapcsolatok elősegítése
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5. Egészségtudatos  magatartás,  szemléletformálás  (mentálhigiéné,

drogprevenció, internet-függőség)

6. Környezet-tudatosság, környezetvédelmi szemlélet növelése

7. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság

7.1.1 Az anyagi és kulturális esélyegyenlőséget segítő, iskolán kívüli 

önkormányzati intervenciók (például felzárkóztatás, pályaválasztás, 

tehetséggondozás)

Pályaválasztás, munkavállalás

A  jövő  munkavállalóinak  érdekében  már  az  általános  iskolától  kezdve  a

diákmunka és az első munkába állás buktatóinak megismertetésére, valamint az

élethosszig  tartó  tanulás  lehetőségeinek  bemutatására  kerületünkben  ifjúsági

információs tanácsadók dolgoznak, valamint közvetlen vagy közvetett formában

munkába  állással,  tanulással,  felnőttképzéssel  foglalkozó  szolgáltatásokat

nyújtanak.  Az  Önkormányzat  fenntartásában  működő  intézményrendszer

munkavállalással  összefüggő  tréninglehetőségeket  kutat  fel,  ajánl,  továbbá

ösztönzi  a  fiatal  munkanélküliek  munkavállalói  kompetenciáinak  fejlesztése

érdekében  létrejött  programokat,  kezdeményezéseket.  Az  állástalanság  okozta

válsághelyzetek  feloldása,  valamint  a  társadalmi  beilleszkedési  zavarok

megelőzése érdekében az Önkormányzat az információs rendszer mellett réteg-

specifikus szociális szolgáltatásokat szervez, illetve ezek hiányában ilyen jellegű

szolgáltatásokat  és  ezekhez  kapcsolódó  munkaerő-piaci  rehabilitációs

programokat kezdeményez.

Az  Önkormányzat  ifjúsági  referens  és  ifjúságsegítő munkatársa (a  következő

intervenciós területek koordinálását és részben irányítását végzi:

• ifjúsági álláskereső klub;
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• pszichológiai tanácsadás (Újpesti „Felhőn Szállók” program a fiatalok lelki

egészsége érdekében)

• pályaorientációs tanácsadás;

• elhelyezkedési esélynövelő képzések szervezése;

• ifjúsági álláskereső tréning;

• korrepetálás;

• alapfokú számítástechnikai tanfolyam;

• középiskolai prevenciós munka;

• konferenciák, szakmai fórumok szervezése;

• tematikus klubfoglalkozások;

• üzemlátogatások.

Az  üzemlátogatással  elsősorban  a  pályaválasztás  előtt  álló,  pályakezdő,

munkanélküli fiataloknak szeretnénk segítséget nyújtani.  A program célja,  hogy

egy-egy cég, üzem tevékenységét a résztvevők közelebbről megismerjék, ezáltal

szélesebb ismereteket, saját benyomást szerezhessenek az ott folyó munkáról, a

munkakörnyezetről,  a  technológiáról  és  a  betölthető  munkakörökről.  Az

üzemlátogatásokon a házigazdák a helyszínen, gyakorlatban mutatják be a cég

működését, amelynek során az érdeklődők végig követhetik a gyártási, termelési

folyamat  szakaszait  és  annak  egészét.  Mindezek  során  megismerkedhetnek

különböző szakmákkal, gépekkel, berendezésekkel, amelyek között több olyan is

van, amelynek kezelését, az iskolarendszerű képzés során nem, vagy elsősorban

az adott cégnél lehet elsajátítani.
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Tehetséggondozás

Az önkormányzat  felkutatja  a  korosztály  hátrányos helyzetű,  tehetséges tagjait  és

szakmailag,  erkölcsileg  és  anyagilag  támogatja  a  tehetséges  helyi  gyermekek  és

fiatalok  segítését  célzó  tevékenységeket.  Együttműködést  alakítanak  ki  a

tehetséggondozás  területén  tevékenységet  folytató  állami,  egyházi  és  civil

szervezetekkel,  illetve  személyekkel.  Díjakkal,  ösztöndíjakkal,  elismerésekkel

támogatja és ösztönzik a tehetségek kibontakozását.

Az  Önkormányzat  ifjúsági  referens,  ifjúságsegítő  munkatársa  megszervezi  a

potenciális  civil  partnerek  (Alap  Pedagógiai  Egyesület,  Eötvös  József  Cigány-

Magyar  Pedagógiai  Társaság,  Alapítvány  a  Babits  Mihály  Gimnáziumért,

Alapítvány az  Erzsébet  Utcai  Iskola Diákjaiért,  Erkel  Gyula Újpesti  Zeneiskola

Alapítvány,  a  Mesterségek  Iskolája  Alapítvány,  Újpesti  Tanoda)  részvételét,

számba  veszi  működési  területükből  a  konkrét  tehetségkutató-  és  fejlesztő

tevékenységeket.  Az  50  órás  iskolai  közösségi  szolgálat,  önkéntesség

becsatornázása a feladatok megoldásába (gyakornokok az önkormányzat ifjúsági

referens, ifjúságsegítő munkatársa mellett).

7.1.2 Diákjogok, DÖK Önszerveződés, közéleti részvétel, demokrácia, 

érdekérvényesítés, érdekképviselet, a civil szféra bevonása az ifjúságpolitikai 

stratégia céljainak elérésébe, feladatainak megvalósításába

Fontos,  hogy a kerületi  iskolákban a jogszabályban meghatározott  jogaikat  az

iskolák  DÖK-szervezetei  gyakorolni  tudják.  Ezt  elősegítendő az Önkormányzat

minden jogszabályban biztosított segítséget megad.

Intézmények,  tevékenységek,  amelyek  kiemelt  szerepet  játszanak  a  közéleti

részvétel támogatásában:
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• Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) összehívása;

• képzések, előadások a DÖK-ök számára;

• az Önkormányzat által kiírt pályázatok fiatalok számára.

Az Önkormányzat tematikus tapasztalatcserét szervez a DÖK-tagoknak, amelyek

egy-egy súlyponti kérdést tárgyalnának. Miután a DÖK-nek véleményezési joga

van az iskola pedagógiai programjáról, meg lehet vitatni:

• Hogyan  vonták  be  a  diákok  tapasztalatait  a  pedagógiai  program

megalkotásába? Lett-e véleményezésüknek hatása?

• Tartalmaz-e a pedagógiai program újító elemeket a számonkérés módjairól,

a tanár-diák kommunikációról?

• Hogyan kezelte az iskola a digitális átállást?

• Felhasználta-e  az  iskola  a  későbbiekben  a  digitális  átállás  pedagógiai

tapasztalatait?

• Ha a NAT, a Klebelsberg Központ, a tankerületi központ részletes 

bürokratikus utasításai mereven meghatározzák a pedagógiai program 

kereteit, milyen helye, hatása lehet a véleményezéseknek?

Az  Önkormányzat  ifjúsági  referense,  ifjúságsegítő  munkatársa  vállalja  a

kapcsolatteremtést,  a  szervezést,  a  pontos  programalkotást,  a  jegyzőkönyv-

készítést,  az  összegyűlt  tapasztalatok  továbbítását,  terjesztését.  Az

Önkormányzat rendelkezésre bocsájtja az erre alkalmas helységét és biztosítja a

technikai feltételeket (például UP Rendezvénytér).

Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ)

Az  Újpesti  Diákszövetség  a  kerület  diákjait  fogja  össze.  Az  ÚDSZ szakmai

képzéseket,  programokat,  vetélkedőt,  bemutatót,  tábort  szervez  a  kerület
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diákjainak.  Ennek  a  diákokból  álló  önkormányzatnak  a  munkáját  segíti  az

önkormányzat  ifjúsági  referense,  ifjúságsegítő  munkatársa,  aki  támogatja  az

ÚDSZ ötleteinek kidolgozását és a programok megvalósítását, és egy, az ifjúsági

munka minden területét átfogó, azokról hírt adó Facebook-csoport működtetését.

Az Önkormányzat kezdeményezi a helyi fórumok, tanácskozások, konferenciák,

formális vagy informális érdekképviseleti csoportok létrejöttét és működését.

7.1.3 Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, a kulturális 

szabadidő-kínálat bővítése, a szabadidő-sport támogatása

Kultúra, szabadidős kínálat

A fiatalok számára nem iskolai keretekben végzett kulturális munka legfontosabb

keretfeltételei közül kiemelendők az alábbiak:

• A tanulói korosztály nagyon nagy időbeli leterheltsége, a szabadidő hiánya

(különösen a messziről közlekedők számára, lásd a felmérés 8-9. ábráját).

•

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 58/75



A IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJÁNAK BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

(2023–2026)

8. ábra: Szabadidő mennyisége hétköznap és hétvégén

Összes válaszadó
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9. ábra: Szabadidő mennyisége hétköznap

• Az  ifjúsági  szubkultúra  kulturális  és  kommunikációs  tevékenységeinek

fokozatos átkerülése a virtuális térbe; ezzel párhuzamosan a hagyományos

kulturális  rendezvények,  például  az  iskolai  tanulási  térhez  hasonló

architektúrában rendezett előadások vonzerejének csökkenése. Viszonylag

kis  réteget  érintenek  az  olyan  aktív  tevékenységek,  mint  a  néptánc,  a

kórus, és ezek legtöbbje is egyesületi,  alapítványi szervezésű.  Közben a

fiatalok  számára  szinte  megszűnt  olyan  kulturális-  és  hírforrás  szerepe,

mint  a  televízió.  A klasszikus  zenei  koncertek  is  sokszor  őskövületnek
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tűnnek  a  fiatalok  szemében.  Emiatt  az  önkormányzatnak  stratégiai

fordulatot  kell  végrehajtania,  és  ifjúsági  kulturális  programját  (és  annak

marketingjét) elsősorban a virtuális tér új lehetőségeire kell építenie. Ennek

számtalan formáját próbálták ki a digitális átállás (Covid) alatt az iskolák.

Nagy sikert aratott például az online versíró pályázat, vagy a saját podcast

készítése.

Kerületünkben  109  egyesület  vagy  alapítvány  kínál  kulturális  programokat  az

alábbi helyen található lista szerint:

http://www.helyicivil.hu/j/budapest-iv-ker-egyesulet-alapitvany/oktatasi

(https://www.facebook.com/search/groups/?q=Újpest)

https://archiv.ujpest.hu/civil_szervezetek

Az  Önkormányzat  ifjúsági  referens,  ifjúságsegítő  munkatársa  áttekinti  az

Önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  program-kihasználtságát,

helykihasználtságát,  valamint  feltérképezi  a  civil  egyesületek  aktuális  kulturális

kínálatát  és  egyeztet  a  kiemelten  népszerű  programokat  kínáló  civil

szerveződésekkel.  Az  Önkormányzat  felülvizsgálja  online-kommunikációs

tevékenységét,  különös  tekintettel  az  önkormányzati  kulturális  tevékenységek

népszerűsítésére.  Az ifjúsági  referens,  ifjúságsegítő  munkatárs felméri,  hogy a

különböző  online-aktivitások  hogyan  építhetők  be  az  ifjúságot  érintő  kulturális

kínálatba.

Sportélet

Az  önkormányzat  egyrészt  kiveszi  a  részét  a  versenysport  támogatásából,

másrészt segíti az iskolai és szabadidős sportot is. A versenysport fontos a kerület

nagy hagyományú sportéletének  életben  tartásához  (ami  hozzájárul  a  kerületi
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identitáshoz), míg a másik két területen a tömegesítés, a nevelő, közösségképző

hatás, az egészségvédelem az elsődleges szempont.

A támogatás területei:

• sportpályák, sporteszközök biztosítása a tömegsporthoz;

• a diáksport-szervezetek éves működési támogatása (6–18 éves korosztály);

• a IV. kerületi Diákolimpia megszervezése (6–18 éves korosztály) (A kerületi

tanulók  a  következő  sportágak  versenyein  vehetnek  részt:  asztalitenisz,

atlétika,  darts,  duatlon,  floorball,  játékos sportverseny,  karate,  kézilabda,

kispályás  labdarúgás,  kosárlabda,  röplabda,  sakk,  sportlövészet,

teremlabdarúgás, tollaslabda, úszás, ügyességi váltóverseny);

• „A Kerület Kiváló Sportolója” cím adományozása (12–21 éves korosztály).

Az önkormányzat  felméri,  hogy a 2011-es helyzethez képest  hogyan alakult  a

tömegsport helyzete, és saját szabad sporttér- és sporteszköz-kapacitásából mit,

hogyan tudnak használni az iskolák és a diáksport-szervezetek. Megvizsgálja az

Önkormányzat  fenntartásában  lévő  sportpályák  látogatottságát,  hogyan  tudja

használni a lakosság. 

7.1.4 Az ifjúsági mobilitás, a diákkapcsolatok elősegítése

Nemzetközi cserediák-programok

A Covid miatt a nemzetközi csereprogramokat le kellett állítani. Az önkormányzat

hosszabb  távon  szeretné  folytatni,  illetve  bővíteni  nemzetközi  diákcsere-

programját.
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Az  önkormányzat  áttekinti,  hogy  a  kerület  iskolái,  civil  szervezetei  hogyan

kapcsolódnak  a  nemzetközi  diákcsere-programokhoz.  Az  ifjúsági  referens,

ifjúságsegítő munkatárs tájékozódik a testvérvárosoknál,  hogy mi a véleményük a

lehetséges ifjúsági csereprogramokról.

7.1.5 Egészségtudatos magatartás, szemléletformálás (mentálhigiéné, 

drogprevenció, internet-függőség)

Az  Önkormányzat  célja,  hogy  a  következő  nemzedékek  tagjai  számára

szerethető,  élhető  várost,  kerületet,  lakóhelyet,  az  aktív,  egészséges  élethez

szükséges lehetőségeket, szolgáltatásokat, és közösségeket biztosítson.

Az  Önkormányzat  elindítja  az  Újpesti  „Felhőn  Szállók”  programot,  amely  a

fiatalok  lelki  egészsége  érdekében  dolgozik.  Kevés  szó  esik  a  fiatalabb

generáció mentális problémáiról, miközben a rendelkezésre álló adatok szerint,

csak  Magyarországon,  2021-ben  40  százalékkal  emelkedett  a  tinédzserek

körében a mentális betegséggel küzdők száma, idén pedig újabb 8 százalékos

az  emelkedés.  Mindeközben  az  állami  ifjúságpszichológiai  intézmények  és

szakrendelések nem képesek több pácienst fogadni, van, hogy fél évre kapnak

csak időpontot a gyerekek.

Drogprevenció

Előzmények

1998-ban  az  Önkormányzathoz  eljutó  információk,  majd  a  felmérés  eredménye

világított rá arra, hogy a drogfogyasztás terjedésének problémájával önkormányzati

szinten is foglalkozni kell, cselekvésre volt szükség. Ezért Újpest Önkormányzata – az

elsők között  –  kerületi szintű több szakterületet átfogó drog-prevenciós programot

indított.”
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A Nemzeti Drogellenes Stratégia és Európai Unió Kábítószer-elleni Stratégia

2013-ban  került  megfogalmazásra  és  elfogadásra  (Tiszta  tudat,  józanság,

küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen címmel), amely 2020-ig meghatározta és

iránymutatást adott a fontosabb teendőkre, valamint célul tűzte ki, hogy 2020-ra

kábítószer-mentessé tegye Magyarországot. A stratégia amellett, hogy elismeri a

kábítószer-használattal  kapcsolatos egyéni  és társadalmi kockázatok és károk

kezelésének szükségességét, fő céljának az illegális szerhasználat csökkentését

tekinti, célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével.

A biztonságos,  egészséges  és  ellenálló  újpesti  közösségek  felépítéséhez  az

egyének, a családok és a közösségek alkohol-, dohány- és egyéb kábítószerrel

kapcsolatos egészségügyi, társadalmi és gazdasági ártalmainak megelőzése és

minimalizálása a cél: „A cél elérését a Nemzeti Drogellenes Stratégia széles körű

prevenciós  tevékenységgel,  a  kábítószer-függők  ellátása és  kezelése terén a

felépülés-központú  szemléletmód  és  a  reintegráció  megerősítésével,  a

kínálatcsökkentés  területén  bűnmegelőzési  és  bűnüldözési  beavatkozások

hatékonyabb alkalmazásával,  valamint a terjesztői  magatartások elleni szigorú

fellépéssel kívánja megvalósítani.”

A Nemzeti Stratégia alapelveivel és céljaival összhangban kerül sor az újpesti

drogstratégia  általános  céljának  megfogalmazására  (Budapest  Főváros  IV.

kerület  Újpest  Önkormányzata  Drogellenes  Stratégia  – kidolgozás  alatt).

„Kiemelt fontosságú a kerületi lakosság és elsősorban a fiatal  generációk bio-

pszicho-szociális  egészsége.  A  helyi  szinten  megvalósuló  együttműködési

formák  és  összehangolt  cselekvések  döntő  módon  tudják  befolyásolni  a

probléma  kezelését,  így  annak  megoldásában  a  lokális  közösségek  szerepe

elsődleges.  Az  alkohol-,  dohány-  és  egyéb  drogproblémák  továbbra  is

hátrányosan  érintik  az  egyéneket,  a  családokat  és  a  közösségeket  negatív

egészségügyi,  jogi,  társadalmi  és  gazdasági  eredmények  révén.  Az

együttműködés,  nem  más,  mint  a  partnerség  fundamentumán  megalakuló,

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 63/75



A IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJÁNAK BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

(2023–2026)

kiépülő  intézmények,  szolgáltatások  összehangolása,  koordinációja,  azok

programjainak ismerté tétele, amely egy hálózati együttműködésen alapuló, jól

funkcionáló  információs-  és  jelzőrendszer  alapján  működhet  a

legeredményesebben.”

Cél:  a  bizonyítékokon  alapuló,  hatékony  és  megfizethető  kezelési

szolgáltatásokhoz és támogatáshoz való hozzáférés javítása, amelynek néhány

eleme:

• az droghasználati adatok megosztása és a kutatások fejlesztése;

• új  és  innovatív  válaszok kidolgozása a  droghasználat  megakadályozása

érdekében;

• az első használat késleltetése és az alkohol, dohány és más kábítószer-

problémák csökkentése;

• a káros következmények csökkentése;

• az elérhetőség korlátozása és / vagy szabályozása.

7.1.6 Környezet-tudatosság, környezetvédelmi szemlélet erősítése

Budapest  Főváros  IV.  kerület,  Újpest  Önkormányzata  Környezetvédelmi

Programjának (2018–2023) célja közös természeti környezetünk korszerű védelme.

Ennek eszközei olyan előadások és viták, amelyek a környezettudatos magatartást

segítik.

A kerületi ifjúság bekapcsolódása a környezetvédelmi napok akcióiba:

 A Föld napja (április 22.)

 A madarak és fák napja (május 10.)

 Nemzetközi klímaváltozási akciónap (május 15.)

 Környezetvédelmi világnap (június 5.)
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 Autómentes világnap (szeptember 22.)

 Az állatok világnapja (október 5.)

 Földünkért világnap (október 21.)

 Éghajlatvédelmi világnap (október 24.)

Figyelemfelhívó  akciók  az  újrahasznosításra,  újrahasználatra,  szelektív

hulladékgyűjtésre: szemétgyűjtő körséta.

Látogatások: kiszáradt tó, elszennyezett folyóvíz, kiszáradó, felégett erdő, Duna-

Ipoly látogatóközpont.

Saját környezetvédő tevékenységek online naplózása és megosztása.

Környezetvédelmi vetélkedők.

Az Önkormányzat ifjúsági referens, ifjúságsegítő munkatársa – az Önkormányzat

illetékeseivel együttműködve – kiválasztja a következő félévben megszervezendő

akciókat  és  elkészít  egy  részletes  akciótervet.  Ennek  alapja  Újpest

Környezetvédelmi Programja (2018–2023).

7.1.7 Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság

Az önkormányzat  sikeresen  működteti  az  Újpest  Önkormányzatának  Szociális

Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központot. A következő évek stratégiailag

fontos  kérdése  az  lesz,  hogy  az  önkormányzat  megszervezze  a

gyermekvédelemmel  és  a  közbiztonsággal  foglalkozó  civil  szervezetek

(alapítványok, egyesületek, például a magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete,

Országos Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület) és az önkormányzati fenntartású

intézmények közötti együttműködést.
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A  kerület  ifjúsági  referens,  ifjúságsegítő munkatársa  felméri  a  jelenlegi

együttműködési  formákat  és  javaslatot  tesz  további  lehetséges

együttműködésekre.

A gyermekek, fiatalok veszélyeztetettségét, krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer

működtetésének  összehangolása,  felülvizsgálata,  kiépítése;  a  kerület

gyermekvédelmi tevékenységének folyamatos követése.
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7.1.8 Mellékletek

1. számú melléklet: Egyesületek

Adorate Művészeti Egyesület 1043 Kassai utca 1. V/6

Alap Pedagógiai Egyesület 1042 Viola utca 11–13.

Állatmentő Liga 1048 Szíjgyártó utca 13. 3/7

Altamira Egyesület 1042 József Attila utca 60. I/6

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 1042 István út 17–19.

Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület 1047 Tóth Aladár utca 16–18

Babylon Futball Club Egyesület 1043 Munkásotthon utca 43.

Bajza Diáksport Egyesület 1043 Bajza utca 2.

Bem Folklór Egyesület 1043 Tavasz utca 4.

Budapesti Honismereti Társaság 1043 Berda J. utca 48.

Budapesti Tornádó Sportegyesület 1043 Aradi utca 21.

Bűn- és Baleset-megelőző Nemzetőrök Egyesülete 1043 Munkásotthon utca 11.

Chinoin Sport Club 1045 Tó utca 1–5

Cri Du Chat Baráti Társaság 1046 Külső-Szilágyi út 8. I/2

Diaboló SE 1046 Külső-Szilágyi út 110.

Diamonds Sport Club 1046 Megyeri út 203/B. f/2

Drog-Stop Budapest Egyesület 1046 Külső-Szilágyi út 14.

Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság 1045 Tél utca 64.

Erdőmentők Alapítvány 1046 Tungsram utca 57.
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Éva Funky Hip-Hop Fitnesse SE 1048 Székes utca 3.

Fekete Mamba Harcművészeti SE 1048 Falemez utca 9.

Fiatalok Újpestért Egyesület 1048 Ványoló utca 2. fszt./Ü-1.

Gyermekévek  Honismereti,  Kulturális  és

Természetjáró Egyesület

1045 Nyár utca 111/A

Hajló Diáksport Egyesület 1048 Hajló utca 2–8

Ifjúsági Caritas Egyesület 1045 Nyírpalota utca 65. 9/53

INTARZIA Újpesti Nagycsaládosok Egyesülete Székhely: 1044 Gárdonyi Géza

utca 1. G. 1h.

Káposztási Családok Egyesülete 1048 Székpatak utca 24.

Káposztásmegyeri Sport és Szabadidő Klub 1048 Székpatak utca 10.

Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület 1046 Erdősor utca 16.

Komplex Póló Suli SE 1046 Szőnyi I. utca 64.

Kono Karate Klub 1181 Csontváry utca 38.

Közös Sport Egyesület 1046 Pálya utca 18/d III/34

Laudate Kórus 1046 Rákóczi tér 4–8.

Leguán Osztag Természetjáró Egyesület 1041 Rózsa utca 59.

Lepkeháló Egyesület 1045 Berda József utca 36.

Lilák a Zöldért Környezetvédő Egyesület 1046 Mikszáth Kálmán utca 4.

Lisztérzékenyek  Érdekképviseletének  Országos

Egyesülete Újpesti Csoport

1043 Rózsa utca 8.
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Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Bp. IV. kerületi

Szervezete

1051 Istvántelki út 86.

Maximo Hungaria Sportegyesület 1046 Kiss Ernő utca 2.

Megyer SC 1048 Dunakeszi utca 3.

Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub 1042 Virág utca 39.

Mozgássérültek  Budapesti  Egyesületének  Újpesti

Szervezete

1042 Tavasz utca 4.

Nyár Diáksport Egyesület 1043 Nyár utca 4.

Regnum Marianum Újpesti Egyesülete 1043 Erzsébet utca 25.

Spéci DSE 1041 Venetiáner utca 26.

Spiritus Egyesület 1044 Váci út 113.

Suholó Népművészeti és Népi Sportegyesület 1048 Nádasdy Kálmán utca 35.

Torony Sportegylet 1043 Kassai utca 5. 8/47

Újpest FC 1044 Megyeri út 13.

Újpest Futsal Club SE 1041 István út 4.

Újpest Sport Club 1043 Rózsa utca 6.

Újpest-Árpád Lions Club

Újpest Polgár Centrum 1043 Árpád út 66.

Újpesti 1918. sz. Xántus János Cserkészcsapat 1042  Petőfi  Sándor  utca  8.

(Légópince)

Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 1042 Nyár utca 40–42.

Újpesti Csokonai Diáksport Egyesület 1048 Bőrfestő utca 5–9.
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Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 1044 Üdülő sor 7/A.

Újpesti Haladás FC 1046 Blaha L. utca 9–13.

Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club 1046 Lőcsey utca 12.

Újpesti Kultúra Sportegyesület 1043 Tanoda tér 1.

Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület 1042 István út 17–19.

Újpesti  Szűcs  Sándor  Általános  Iskola  Diáksport

Egyesület

1044 Ugró Gyula sor 1–3.

Újpesti Társastánc Egyesület 1046 Hajló utca 23. 3/7

UTE 1044 Megyeri út 13.

Zen Rendészeti Sportegyesület 1042 Árpád út 56.

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 70/75



A IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJÁNAK BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

(2023–2026)

2. számú melléklet: Alapítványok

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért 1048 Tóth Aladár utca 16–20.

Alapítvány a Koncertmuzsika Zenekarért 1046 Török Ignác utca 25.

Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért 1041 Erzsébet utca 69.

Ambrus 2005 Alapítvány 1047 Ambrus Zoltán utca 2.

Bajzások Baráti Köre 1046 Bajza utca 2.

Deák Ovi Gyermekeiért Alapítvány 1041 Deák F. utca 95.

Drogprevenciós Alapítvány 1044 Megyeri út 47.10.a

Erdőmentők Alapítvány 1046 Nádasdy Kálmán utca 25.

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány 1042 István út 17–19.

Mesterségek Iskolája Alapítvány 1048 Bőrfestő utca 5–9.

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Megyeri út 218–226.

Rex Kutyaotthon Alapítvány 1048 Óceánárok utca 33.

S.O.S. Krízis Alapítvány 1047 Perényi Zsigmond u.39.

Szigeti Alapítvány 1041 Szigeti József utca 1–3.

Tündérszem Alapítvány 1047 Vörösmarty M. utca 14.

Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 1044 Váci út 77.

Újpest Helytörténeti Alapítvány 1043 Berda József utca 48.

Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 1044 Üdülő sor 7/A.

Újpesti Lepke Múzeum Alapítvány 1041 Dessewffy utca 26.

Vakbarát Alapítvány 1046 Munkácsy M. utca 51/B
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Viola Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 1042 Viola utca 11–13.
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3-as számú melléklet: Sportszervezetek

Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 1042 István út 17–19.

Babits Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület 1047 Tóth Aladár utca 16–18.

Bajza Diáksport Egyesület 1046 Bajza utca 2.

Budapesti Tornádó Sportegyesület 1043 Aradi utca 21.

Danza Táncsport Egyesület 1042 Árpád út 73.

Diamonds Sport Klub 1046 Megyeri út 203/B f/2

Éva Funky Hip-Hop Fitness SE 1048 Székes utca 3.

Fekete Mamba Sportegyesület 1048 Falemez utca 9.

Fővárosi Vízművek Sportkör 1044 Váci út 102.

Gyermekévek  Honismereti,  Kulturális  és

Természetjáró Egyesület

1045 Nyár utca 111/A.

Hajló Diáksport Egyesület 1048 Hajló utca 2–8.

KAI SEI Karate Sportegyesület 1143 Gizella utca 27/B.

Káposztásmegyeri Sport És Szabadidő Klub 1048 Székpatak utca 10.

Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület 1046 Erdősor utca 16.

Komplex Póló Suli SE 1046 Szőnyi I. utca 64.

Kono Karate Klub 1181 Csontváry utca 38.

Közös Sport Közhasznú Egyesület 1046 Tátra utca 2.

Maximo Hungaria Sportegyesület 1046 Kiss Ernő utca 2.

Megyer SC 1048 Dunakeszi utca 3.
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Megyeri Tigrisek Sportegyesület 1042 Virág utca 39.

Spéci DSE 1041 Venetiáner utca 26.

Sport a Családokért Alapítvány 1044 Váci út 102.

Top-Motorsport Egyesület 1046 Munkácsi Mihály út 19.

Torony Sportegylet 1043 Kassai utca 5. 8/47

Újpest Bulldogs Amerikai Futball Club 1041 Lebstück Mária utca 67.

Újpest Football Club 1044 Megyeri út 13.

Újpest Futsal Club SE 1041 Tavasz utca 4.

Újpest Sport Club 1043 Rózsa utca 6.

Újpesti Csokonai Diáksport Egyesület 1046 Bőrfestő utca 5–9.

Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 1044 Üdülő sor 7/A

Újpesti Haladás FC 1046 Blaha L. utca 9–13.

Újpesti Kajak és Sárkányhajó Club 1046 Lőcsey utca 12.

Újpesti Kultúra Sportegyesület 1043 Tanoda tér 1.

Újpesti Ragadozók Jégkorong Sportegyesület 1047 Labdarúgó utca 43.

Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület 1042 István út 17–19.

Újpesti  Szűcs  Sándor  Általános  Iskola  Diáksport

Egyesület

1044 Ugró Gyula sor 1–3.

Újpesti Társastánc Egyesület 1046 Hajló utca 23. 3/7

Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete 1046 Tungsram utca 57/B fszt.

Újpesti Tollaslabda Sport Egyesület 1044 Váci út 102.

Újpesti Torna Egylet 1044 Megyeri út 13.

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 74/75



A IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJÁNAK BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI

(2023–2026)

Útkereső Nordic Walking Egyesület 1041 Bárdos A. utca 6. 6/36

ZEN Rendészeti Sportegyesület 1078 Nefelejcs utca 43.

Kiadás: Oldalszám:
ISMO 2022. 11. 08. 75/75
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