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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

STATISZTIKAI JELENTÉS A CIVIL ÉS EGYÉB NONPROFIT SZERVEZETEK
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2016

Adatszolgáltatók: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek:
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási
tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség,
vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok,
pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági
társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az
általuk alapított intézmények, iulletve jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a  Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám: 18869255 Statisztikai főtevékenység: 8559 Megye: 01

Neve: Hősök Tere Alapítvány

Címe: 1026 Budapest 02. ker.,KÜKÜLLŐ UTCA 13. I 2. ajtó

Beérkezési határidő: 2017.06.12

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1156

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Orosz Györgyi hajnalka.dobai@finacont.com

neve telefonszáma e-mail címe

Dobai Hajnalka 0613450092 hajnalka.dobai@finacot.com

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


Alapadatok

Adatkarbantartás   (Az adatkarbantartási részt abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a
szervezet nem működött!)

01
A nonprofit szervezetnek van-e adószáma? igen nem

A nonprofit szervezet adószáma: 18869255 - 2 - 41

A nonprofit szervezet NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) kódja
nyilvántartásunk szerint:

1999 1999 Tevékenység-besorolás még nem történt

02 Kérjük, ellenőrizze, hogy a fenti NSZOR  kategória jellemző-e a szervezetükre!

igen, jellemző nem jellemző

ha nem jellemző, új NSZOR-kód: 0535 0535 Kulturális és művészeti képzés

03

A szervezet 2016-ban -működött, és jelenleg is működik

-működött, de jelenleg már nem működik

-hivatalosan megszűnt

-gyakorlatilag megszűnt, de hivatalos megszűntetése
még nem történt meg

-nem működött, tevékenységét szüneteltette

-újonnan, 2016-ban alakult szervezet, tevékenységét
még nem kezdte meg

01

A KSH Nonprofit Regiszterében az Önök szervezetéről az alábbi név adat szerepel:

Akarja javítani? igen nem

HŐSÖK TERE ALAPÍTVÁNY

02

A szervezet jelenlegi székhelyének hivatalos címe a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani? igen nem

Az összes adatot meg kell adni, ha valami hiányzik, kérjük adja meg.

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.

Címe:

Város,
község: BUDAPEST

Utca: hsz. (hrsz.)KÜKÜLLŐ UTCA 13. I//2.

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1026 1 3 450 092-
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03

A szervezet jelenlegi hivatalos képviselőjének adatai a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani? igen nem

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.

A szervezet hivatalos képviselőjének neve:

OROSZ GYÖRGYI

Címe:
Város,
község: BUDAPEST

Utca: KÜKÜLLŐ UTCA 13. I/2. hsz. (hrsz.)

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/1026 -

A képviselő e-mail címe:

04

A szervezet jelenlegi levelezési adatai a nyilvántartásunk szerint:

Akarja javítani? igen nem

Figyelem! Javítás esetén az alábbi részben maradó teljes adattartalom kerül mentésre.

A szervezet levelezési címének esetében a címzett neve:

Címe:
Város,
község:

Utca: hsz. (hrsz.)

Irányítószá
m Telefonszám (körzetszámmal együtt): 06/ -

A szervezet postai elérhetősége:

05
-a szervezet székhelyének hivatalos címe

-a képviselő címe

-levelezési címe

06 A szervezet e-mail címe:

07
A szervezet képviselője hozzájárul-e címének, telefonszámának, e-mail
címének a nonprofit regiszterben  illetve a Civil Információs Portálon történő
közzétételéhez?

igen

nem
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