Tisztelt Adatszolgáltató!

A Központi Statisztikai Hivatal 2014-től kezdődően a civil és egyéb nonprofit szervezetek körében is
bevezeti az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy az adatokat a KSHELEKTRA rendszeren keresztül kell beküldeni. Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt
tájékoztatót és a http://elektra.ksh.hu oldalon található információkat. A civil és egyéb nonprofit
szervezeteket érintő legfontosabb tudnivalók a következők:
Az OSAP 1673 számú adatgyűjtés megszűnt, a 2013-as vonatkozási évtől kezdődően valamennyi
szervezetnek kizárólag az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit
szervezetek tevékenységéről” című kérdőívet kell benyújtania. Az elektronikus kérdőív hossza
szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat csak az adott évben támogatást, adományt
nyújtó szervezetektől kérdezünk meg.
A KSH-ELEKTRA rendszer használatához egyszeri regisztráció szükséges. Regisztrálni
kétféleképpen lehet: a) a szervezet saját maga adatszolgáltatóként, vagy b) adatbenyújtó (pl. könyvelő)
megbízásával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció alapesetben a szervezet adószámával
történik. Előfordulhat azonban, hogy az Önök szervezete adószámmal nem rendelkezik, vagy meglévő
adószámuk még nem szerepel a KSH nyilvántartásában, ezért „N”-nel kezdődő, fiktív azonosítóval
kerültek kijelölésre az adatszolgáltatásra. Kérjük, hogy az 1156 számú kérdőív kitöltéséhez a
regisztrációt minden esetben a mellékelten megküldött határidőnaplón szereplő 8 jegyű
azonosítóval kezdeményezzék.
A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges, ezért ha még nem rendelkezik ilyennel,
mindenképp létre kell hozni egy e-mail postafiókot. A regisztrációt követően automatikus visszajelzést
fog kapni, amelyben ellenőrizheti a regisztráció során megadott adatait. Fontos, hogy a kapott emailben szereplő linkre kattintva meg kell erősíteni a regisztrációt. A KSH-ELEKTRA rendszer
használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót a regisztráció megerősítését követő
munkanapon (adatbenyújtó esetén a megállapodás visszaküldését követően) a regisztrációkor
megadott e-mail címre küldjük meg, illetve ezzel együtt válik elérhetővé az 1156 számú kérdőív
a KSH-ELEKTRA rendszerben. Amennyiben a regisztrációt követően nem kap automatikus válasz
e-mailt, kérjük, a regisztrációs felületen ellenőrizze az e-mail címe helyességét vagy hívja
ügyfélszolgálatunkat.
Ha az Önök szervezete 2013-ban nem működött, szünetelt vagy megszűnt, akkor is szükséges
regisztrálni és néhány alapinformációt megadni.
A regisztrációval vagy az elektronikus adatlap kitöltésével kapcsolatban felmerülő problémák
megoldásában többféle segítséget is igyekszünk biztosítani:
 Amennyiben az Önök szervezeténél hiányzik az elektronikus adatszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges informatikai felszereltség, ennek kiküszöbölése érdekében a Központi Statisztikai
Hivatal megyei (fő)osztályain, a Civil Információs Centrumokban, valamint a KSH-val
együttműködő települési közkönyvtárakban lehet igénybe venni számítógépes infrastruktúrát.
(A Központi Statisztikai Hivatal, illetve a Civil Információs Centrumok elérhetőségeiről
részletes listát mellékeltünk a levélhez.)
 Abban az esetben, ha a regisztrációval és a kérdőív beküldésével kapcsolatban technikai
problémák vagy a kérdőív kitöltésével kapcsolatban szakmai kérdések merülnek fel,
munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre a 06–80/200–766-os ingyenesen hívható zöld
számon, interneten a http://elektra.ksh.hu oldalon keresztül vagy a megyei (fő)osztályokon
személyesen.
Felhívjuk a szervezetek figyelmét arra is, hogy az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
2014. március 15-étől szükségessé tette a Gazdálkodási formák osztályozásának (GFO)
megváltoztatását. A GFO kód a szervezetek statisztikai számjelének része. A változásban érintettek a
civil és egyéb nonprofit szervezetek meghatározott csoportjai is:






A nonprofit bt-k és kkt-k bekerültek a jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
közé.
Egy csoportba kerültek a pártok, szakszervezetek, érdekvédelmi szervezetek, a szövetségek és
az egyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.
Új tételként jelent meg a nemzetiségi egyesület és a pártalapítvány, valamint az alapítvány
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.
A nonprofit szociális szövetkezet gazdálkodási forma megszűnt.

A KSH az érintett szervezetek új GFO kódját fordítókulcs segítségével meghatározza és átadja a cég-,
illetve adónyilvántartást vezető hatóságok részére. Ezért a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a
GFO kód változása miatt nincs teendőjük. 2014. március 18-tól a szervezetek az aktuális
statisztikai számjelüket ingyenesen lekérdezhetik a KSH honlapjáról:
www.ksh.hu/Szolgáltatások/Statisztikai számjel (http://www.ksh.hu/statisztikai_szamjel).

Együttműködésüket köszönjük!

Technikai támogatási lehetőségek a civil és egyéb nonprofit szervezetek számára

A Központi Statisztikai Hivatal elektronikus adatszolgáltatásra igénybe vehető megyei szervezeti
egységeinek elérhetőségei
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

7623 Pécs, József Attila u. 10/A.
6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
3527 Miskolc, Katalin u. 1.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 18/B.
6726 Szeged, Jobb fasor 6–10.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
9024 Győr, Bem tér 19.
4029 Debrecen, Faraktár u. 29/b.
3300 Eger, Grónay Sándor u. 3.
5000 Szolnok, Kellner Gy. utca 2–4.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/a. I. em.
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 18/B.
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9–11.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.
9700 Szombathely, Széll Kálmán út 54.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/a.

(06–72) 533–300
(06–76) 484–540
(06–66) 322–144
(06–46) 518–200
(06– 1) 229–8000
(06–62) 623–800
(06–22) 500–273
(06–96) 502–400
(06–52) 529–800
(06–36) 516–278
(06–56) 344–916
(06–34) 309–548
(06–32) 312–189
(06– 1) 229–8000
(06–82) 510–384
(06–42) 406–853
(06–74) 510–958
(06–94) 314–430
(06–88) 620–200
(06–92) 313–780

A Megyei Civil Információs Centrumok elérhetőségei
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád

7624 Pécs, Szent István tér 17.
6200 Kiskőrös, Pozsonyi utca 2.
6000 Kecskemét, Jókai utca 1
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
5900 Orosháza, Pacsirta u. 8.
3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 15.
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.

Tolna

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
6600 Szentes, Sáfrán Mihály utca 31.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
9023 Győr, Otthon u. 2.
4024 Debrecen, Batthyány u. 20.
3300 Eger, Deák Ferenc u. 59.
5000 Szolnok, Baross út 56.
2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.
3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
2336 Dunavarsány, Habitat u. 10–12.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. 3/5.
4400 Nyíregyháza, Egyház u. 15. „B." épület I.
em. 127–128 sz. iroda.
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

Vas
Veszprém
Zala

9700 Szombathely, Ady Endre tér 5.
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II/203.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47–51.

Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg

(06–72) 215–543
(06–30) 567–2361
(06–20) 567–2361
(06–30) 347–3035
(06–30) 304–6343
(06–46) 508–582
(06– 1) 479–5297
(06–20) 510–1261
(06–30) 567–2354
(06–22) 504–202
(06–96) 311–031
(06–52) 311–829
(06–36) 420–660
(06–56) 221–882
(06–34) 787–242
(06–32) 786–740
(06–20) 311–1877
(06-30) 846–9130
(06–42) 311–324
(06–74) 407–297
(06–70) 415–3360
(06–30) 585–8322
(06–88) 401–110
(06–92) 310–384

Szíves figyelmükbe ajánlunk továbbá néhány, – a civil szervezetek számára – a Kormány által a
közelmúltban bevezetett, illetve a közeli jövőben bevezetésre kerülő lehetőséget, amelyek
megkönnyíthetik mindennapi munkájukat:
 A Civil Információs Centrumok (CIC) hálózata 2012-ben épült ki. Széles tevékenységi
körükből külön említendő a civil szervezetek számára térítésmentesen nyújtott jogi, pénzügyi,
adózási, és adminisztrációs tanácsadás. Az összes megyében és Budapesten elérhető CIC-ek
naprakész információkat szolgáltatnak az aktuális pályázati lehetőségekről, az elérhető hazai
forrásokról, illetve a nemzetközi és a magyarországi – külhoni magyar kapcsolatok ápolását
szolgáló lehetőségekről. A CIC-ek széles partneri hálóval rendelkeznek megyei és országos
szinten egyaránt. Emellett a közigazgatás járási és helyi keretei között a partneri hálózatuk és
az időről időre megrendezett információs napjaik útján kiemelt figyelmet fordítanak a vidéki
kistelepüléseken működő civil szervezetekre is.
 A 2013-ban elindult új Civil Információs Portálon (CIP), a http://civil.kormany.hu internetes
oldalon összesítve érhetők el a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek – így az
Országos Bírósági Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – által közétett civil
szervezetekre vonatkozó nyilvános információk. A CIP a civil szervezetek számára olyan
kiindulási pont, ahol tájékozódhatnak a hatályos jogszabályokról, pályázati kérdésekről vagy a
civil területet érintő hírekről.
 Az információs lehetőségeken túl a civil szervezetek megújult jogszabályi környezete számos
újítást hozott a támogatások terén. Ennek köszönhetően a 2012-től működő Nemzeti
Együttműködési Alap átlátható, gyorsan rendelkezésre álló támogatást biztosít több ezer civil
szervezet számára.
 2015-től az eddigieknél nagyobb forrás fog rendelkezésre állni, mert a ki nem utalt személyi
jövedelemadó 1%-oknak megfelelő összeg biztosítását írja elő a törvény.
 Emellett jelenleg is nyitott az infrastruktúra (természetbeni) támogatási rendszer, amelyen
keresztül 64 intézménynél összesen ötezernél több ingatlan (pl. különböző méretű
konferenciatermek, sportpályák), több száz szolgáltatás (pl. szálláshely, oktatási, étkezési,
közlekedési szolgáltatások) és mintegy százötven ingóság (pl. sport- és irodai eszközök)
vehető igénybe az ország csaknem hétszáz településén.
 A 2015. évtől a civil szervezetek interneten elérhető nyilvántartása közhitelessé válik,
lehetőség lesz az elektronikus, egykapus ügyintézésre és az egyszerűsített nyilvántartásba
vételre is.

