
 
 
 

Férfiakat támogató szervezetek elérhetősége, tevékenysége 

Név Elérhetőség Tevékenység 

Férfihang Civil 
Társaság 

cím: nincs adat 
 
tel: (20) 206-2703 
 
e-mail: civiltarsasag@ferfihang.hu 
 
honlap: 
https://civiltarsasag.ferfihang.hu/ 
 

A Férfihang Civil Társaság a férfiak érdekképviseletéért és a férfiak 
megfelelő társadalmi megbecsülése érdekében folytatja tevékenységét, 
továbbá a nemek egyenjogúságának és esélyegyenlőségének eszméje 
mellett hivatott állást foglalni és mindezek megvalósulása érdekében a 
társadalmi párbeszéd élénkítése és a civil-társadalompolitika 
eszközeivel fellépni.  

Apák az Igazságért 
Egyesület 

cím: nincs adat 
 
tel: nincs adat 
 
e-mail: info@apakazigazsagert.org 
 
honlap: 
https://www.apakazigazsagert.org/ 
 
 

Az Apák az Igazságért Egyesület célja, hogy a különélő szülő is azonos 
módon részt vehessen gyermeke életében és mindkét szülő azonos 
társadalmi létjogosultságának elismertetése, elfogadtatása valamint az 
apák szerepének a kiemelése és az ezzel összefüggő téves sztereotípiák 
lebontása a magyar társadalomban. 
A szervezet tevékenysége: 
 Társadalmi egyenjogúság előségeítése 
 Kapcsolattartás akadályozásának megszüntetése 
 Gyermektartási díjjal kapcsolatos problémák megoldása 
 Gyermekelhelyezési per támogatása 
 Gyermeki jogok elősegítése 
 Gyámhivatali eljárásokban segítség 
 Személyiségi jogi perek elindítása 
 Tudástár üzemeltetése 
 Felvilágosító kampányok  
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Apaszív Egyesület cím: nincs adat 
 
tel: nincs adat 
 
e-mail:  
info@apasziv.hu 
 

honlap: 
https://www.facebook.com/apasziv/ 
 

Az Apaszív Egyesület célja az osztott szülői felügyelet megismertetése és 
előnyeinek terjesztése a magyar társadalomban. Az osztott szülői 
felügyeletről alkotott tévhitek eloszlatása, a gyermekekre gyakorolt 
valódi, pozitív hatásainak és az elmúlt évtizedekben a nagyvilágban erről 
készült kutatások megismertetése.  A nemek közötti egyenlőség, a 
férfiak, apák és gyerekek biztonsága, valamint a joghoz való jobb 
hozzáférés előmozdítása.  
E célok érdekében együttműködés hivatalos és civil intézményekkel, 
szervezetekkel. 

Apaakadémia cím: nincs adat 
 
tel: nincs adat 
 
e-mail:  
lederlaszloofficial@gmail.com 

 

honlap: https://apaakademia.hu/ 
 

Az Apa Akadémia előadásokkal, tréningekkel és egyéni tanácsadással 
segíti az apákat és anyákat abban, hogy az apák minél többet és "elég jó 
apaként" vehessenek részt gyermekeik nevelésében és a családi élet 
alakításában. A modern apaság legfontosabb kérdéseinek megvitatása. 

Elvált Apák 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

cím: 1097 Budapest IX., Haller u. 27. 
 
tel: (06-1) 276 9125 
 
e-mail:  
dhegedusea@t-online.hu 
 

honlap: http://www.elvaltapak.hu/ 
 

Az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesületének céljai: 
 Harmonikus családi életet támogató közfelfogás erősítése. 
 Támaszt és segítséget nyújtása a gyermeküktől különélő 

édesapáknak és gyermekeiknek. A kapcsolattartás megszakadása 
eseten segíti kapcsolatuk helyreállítását. 

 A jelenleginél kiegyensúlyozottabb családjogi törvény és 
joggyakorlat szükségességének elfogadtatása a társadalomban, 
egyenlő szülői felügyeleti jog biztosítása mindkét szülő részére. 

 Ingyenes jogi tanácsadás. 
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Férfiak Klubja cím: Budapest, Zay út 3, 1037 
 
tel: nincs adat 
 
e-mail: info@ferfiakklubja.hu 

 
honlap: http://www.ferfiakklubja.hu 
 
 

A Férfiak Klubjának célja a férfiasság eredeti értékének visszaállítása, 
megőrzése, átörökítése. Férfimotivációs mozgalom. 
 

Valódi 
Egyenlőségért Civil 
Társaság 

cím: nincs adat 
 
tel: (20) 243 8013 
 
e-mail: 
valodiegyenlosegert@gmail.com 

 
honlap: 
http://valodiegyenloseget.hu 
 

A Valódi Egyenlőségért Civil Társaság célja a nemek közötti egyenlőség 
elősegítése mindkét nem számára és a nemek egységének 
megteremtése. Amíg a férfiak érdekképviselete kezdetleges, addig a 
férfiakat érintő ügyek kiemelt szerepet kapnak a társaság munkájában. 
Néhány területe ennek: törvény előtti egyenlőség, oktatás, apák 
helyzete, egészségügy, erőszak, férfiszerepek szorítása. A 
figyelemfelhívás különböző eszközeivel él a célok elérése érdekében: 
állásfoglalások, nyílt levelek, kampányok, utcai demonstráció, 
médiaszereplés. 

 

http://www.ferfiakklubja.hu/
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