
 

 
 

Civil szervezeti adatlap 
bejelentő 

 

hivatalos       név
1
: ........................................................................................................................................ 

rövidített     név:   ......................................................................................................................................... 

székhely
2 

cím:....................................................................................................................................... 

telefonszám:      ......................................................................................................................... 

fax:      ....................................................................................................................................... 

e-mail:      .................................................................................................................................. 

web:...................................................................................................................................... 

telephely
2             

cím:....................................................................................................................................... 

telefon:      ................................................................................................................................. 

vezető
2 

név:....................................................................................................................................... 

titulus:................................................................................................................................... 

telefonszám:      ......................................................................................................................... 

kapcsolattartó
3
név:................................................................................................................................. 

telefonszám:      ................................................................................................................... 

adószám:................................................................................................................................................. 

logó     fájlneve
4
:   ........................................................................................................................................ 

alakulási év: ……… 

jogi forma: 
alapítvány 

egyesület 

szövetség 

egyéb: ………………………………… 

közhasznúsági státus: 
nem közhasznú 

közhasznú 

kiemelkedően közhasznú 

tevékenységi terület (több is választható): 
oktatás, művelődés, tudomány 

sport, szabadidő, hobbi 

szociális és egészségügy 

vallás 

polgárvédelem, közbiztonság, jogvédelem 

környezetvédelem 

gazdaságfejlesztés, munkanélküliség kezelése 

településfejlesztés, közösségfejlesztés 

szakmai, gazdasági érdekvédelem, -képviselet 

egyéb: .................................................... 

 
 

1 
kötelező a kitöltése 

2 
a meglévő adatok kitöltése kötelező 

3 
amennyiben nincs kitöltve, a vezető a kapcsolattartó 

4 
amennyiben küld, a fájl neve 
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tevékenység hatóköre: 
egy cél, egy intézmény 

lakókörzet, kerületrész 

kerület 

főváros 

országos 

egyéb:        ............................................................................................................................................................. 

a szervezet rövid leírása
5 
(fájlnév): ........................................................................................................ 

a szervezet éves átlagos bevétele: 
100 ezer forint alatt 

100-500 ezer forint között  

500 ezer-1 millió forint között 

1-5 millió forint között 

5 millió forint felett 

a szervezet a személyi jövedelemadó egy százalékát: 
gyűjti  

nem gyűjti 

a szervezet pénzbeni, természetbeni adományokat: 

gyűjt,     éspedig:   ................................................................................................................................................. 

nem gyűjti 

a szervezet pénzbeni, természetbeni adományokat: 

oszt,     éspedig:  ................................................................................................................................................... 

nem oszt 

a szervezet önkénteseket, támogatókat, tagokat: 

keres, éspedig: ................................................................................................................................................  

nem keres 

a szervezetnek rendszeres hírlevele, kiadványa stb.: 

van,        éspedig:.................................................................................................................................................... 

nincs 

a szervezetnek az önkormányzat részéről milyen segítséget igényelne: (több válasz is adható) 
pályázat-figyelés 

pályázati tanácsadás 

szakmai, jogi tanácsadás 

rendszeres hírlevél (e-mail) 

döntéselőkészítési folyamatba való bevonás, éspedig: ................................................................................... 

egyéb:       .............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Az adatlapot a következő címre kell beküldeni: 
cím: Budapest XV. ker Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

     Dr. Kóródi Irén 

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 

e-mail: korodi.iren@bpxv.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 
mellékletként csatolandó vagy fájlban elküldendő, kb. 500 karakter 

 

2 
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Nyilatkozat 

 
Alulírott kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és nyilvánosságra 

hozhatóak. 
 

Biztosítom a Budapest, XV. ker. Önkormányzatát afelől, hogy szervezetemről közölt adatokban 

történő bármiféle változást 10 napon belül bejelentem. 

 

 

Kelt:.....…………………..,    200........................... 

 

 

 

 
………………………………….. 

PH. szervezet képviselője 
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