
 KSH-azonosító:

 Név:

 NSzOR kategória:

01  A nonprofit szervezet neve (ha az előnyomott adat nem pontos):

02 Törzsszám     (az adószám első 8 számjegye):
(Feltétlenül kérjük kitölteni!)

03  Kérjük, ellenőrizze, hogy az előnyomott NSzOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) ha nem jellemző,
 kategória jellemző-e a szervezetükre!     igen, jellemző (1) – nem jellemző (2) új NSzOR-kód:

04 A szervezet 2008-ban - működött, és jelenleg is működik (1)
- működött, de jelenleg már nem működik (2)
- hivatalosan megszűnt (3)
- gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszüntetése még nem történt meg (4)
- nem működött, tevékenységét szüneteltette (5)
- újonnan alakult szervezet, tevékenységét még nem kezdte meg (6)

Adatkarbantartás   (A fedlapot abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a szervezet nem működött!)
A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:

Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a 6. sort!

Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:
07

Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a 8. sort!

A szervezet hivatalos képviselőjének neve:

Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:
09

Amennyiben ez az adat pontatlan vagy hiányos, akkor kérjük, töltse ki a 10. sort!

A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:

Cím: város, község utca hsz. (hrsz.)

11  A szervezet postai elérhetősége: – a szervezet székhelyének hivatalos címe (1), - a képviselő címe (2), - levelezési címe (3) 

12  A szervezet e-mail címe: @

Küldendő: a KSH Győri Igazgatóságának Telefonszám: (96) 502-400
9024 Győr, Bem tér 19. Fax-szám: (1) 345-8684 A kérdőív kitöltésére fordított idő:
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 37. E-mail cím:  nonprofit@ksh.hu

Beérkezési határidő: 2009. május 31. perc

év hó nap PH.

Elérési címe:
A kitöltő aláírása ……………………………………………….. e-mail címe:

A kitöltő neve nyomtatott betűvel: Elérési telefonszáma:

18262036
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 Irányítószáma:

Budapest

Pavlics Tamás

Edömér

Collegium Pannonicum Alapítvány

2

 Irányítószáma: –

21820801

Nyilvántartási szám: 

2182/08

01

Collegium Pannonicum Alapítvány

41 Többcélú és egyéb kulturális tevékenység

Telefon: 345-6000

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 
eljárást vonhat maga után.

Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek: egyesületek, 
egyesülések, köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, 
érdekképviseletek, nonprofit vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek valamint az 
általuk alapított intézmények

Internet: www.ksh.hu→Adatgyűjtések→Letölthető kérdőívek, útmutatók

ALAPINFORMÁCIÓK A NONPROFIT SZERVEZETEKRŐL
2008

telefonszáma (körzetszámmal együtt): 06/

Budapest

318741470
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 Az adatszolgáltatás a 300/2007 (XI. 9.)
 Korm. rendelet alapján kötelező.

 Irányítószáma:

Megye:703925

1113 –



KSH-azonosító: 703925 2182/08

01 Jogi, szervezeti forma

02 2

03 Taglétszám

04

05

06

07

08

09

10

11

12 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 – összes egyéb, a fentiekbe nem tartozó bevétel,
      éspedig:
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32

– nem főállásban foglalkoztatottak  száma 

– megbízási szerződés alapján munkát végző magánszemélyek száma

– nem közhasznú (1), közhasznú (2), kiemelkedően közhasznú (3)

– a szervezet magánszemély tagjainak száma (fő)

– főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatottak  száma 

– főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak  száma 

21820821820802

A szervezet tevékenységi és gazdálkodási alapadatai 2008-ban

A szervezet által 
nyújtott támogatások 
(ezer Ft) 

A szervezet bevételei 
(ezer Ft)

A szervezet kiadásai 
(ezer Ft)

A szervezet által foglal-
koztatottak száma (fő)

A szervezet önkéntesei

Együttműködés helyi 
önkormányzattal 
közfeladat ellátására

Közhasznúsági fokozat

– szervezetnek volt érvényes szerződése önkormányzattal közfeladat ellátására (1),
– a szervezet nem volt szerződéses kapcsolatban az önkormányzattal (2)

– összes költségvetési, önkormányzati forrásból származó állami támogatás 

      ebből: központi költségvetésből, központi alapoktól érkező  támogatás

      ebből: önkormányzati  forrásból származó támogatás

– rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő)

– a rendszeres önkéntesek átlagos havi munkaideje (óra)

– alkalmi önkéntesek átlagos száma egy hónapban (fő)

– alkalmi önkéntesek által végzett munka egy átlagos hónapban (óra)

– összes személyi jellegű ráfordítás 

      ebből: munkabér 

      ebből: tagdíjbevétel jogi személytől

– összes gazdálkodási, vállalkozási és pénzügyi tevékenységből származó bevétel 

– ÖSSZES BEVÉTEL  

      ebből: személyi jövedelemadó 1%-ából

– összes vállalati, lakossági, egyéb szervezeti és külföldről érkező magántámogatás 

– összes közhasznú, illetve alaptevékenységből származó ár- és díjbevétel 

      ebből: tagdíjbevétel magánszemélytől

– összes szervezetnek, intézménynek nyújtott, támogatás, juttatás 

– magánalapítvány (1), közalapítvány (2), társadalmi szervezet (3),  KHT/nonprofit
 vállalkozás (4), egyesülés (5), egyéb, éspedig (6):

      ebből: személyi jellegű egyéb kifizetések 

– összes egyéb költség 

– ÖSSZES KÖLTSÉG (RÁFORDÍTÁS) 

– összes magánszemélynek nyújtott, támogatás, juttatás 

      ebből összes pályázati úton szerzett bevétel

– összes anyagjellegű ráfordítás 
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