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Az osztályozás története: A „Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts” 
című kézikönyvajánlásokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy milyen formában közöljenek 
adatokat a nonprofit szervezetekről a Nemzeti számlák rendszerén belül. Az osztályozási rendszer az 
1993-as SNA kibővítésével és átalakításával készült az ENSZ statisztikai főosztályának (UNSD) 
gazdaságstatisztikai részlege és a Johns Hopkins Egyetem Civil Társadalom Központjának szoros 
együttműködésével. A kézikönyv kidolgozását egy konzultációs munkacsoport végezte, mely három 
alkalommal ülésezett New York-ban (1999 április, 2000 június és 2001 július). A kézikönyv első 
változatát 2000-2001 során számos ország statisztikai szolgálata tesztelte (Ausztrália, Belgium, Kanada, 
Izrael, Olaszország, Mozambik, Hollandia, Fülöp-szigetek, Dél-Afrikai Köztársaság, Svédország, 
Thaiföld). Ezután az UNSD szervezésében SNA szakértők egy találkozó keretében megvitatták a 
kézikönyv első változatát 2001. július 10-12 között. Majd a Nemzeti Számlák munkacsoportja 
elkészítette a végleges kiadványt, melynek jóváhagyására 2002 márciusában került sor. Az ENSZ 2003-
ban publikálta a kézikönyvet. A szektorban az évek folyamán lezajlott jogi változások miatt, 
szükségessé vált az NSZOR struktúra felülvizsgálata. Ennek eredményeképp 2013-ra elkészült az új 
osztályozási rendszer. Miután a szervezetek átkódolását csak 2015 végére sikerült végrehajtani, így az 
NSZOR16 bevezetésére a 2016-os évben került sor. 
 
Struktúra: 
1. szint: 19 tevékenységi főcsoport, négy számjegyű kód: 0001-től 0019-ig 
2. szint: 67 tevékenységi csoport, négy számjegyű kód: 0011-től 0199-ig 
3. szint: 250 tevékenységi alcsoport, négy számjegyű kód: 0111-től 1999-ig 
 
Rövid tartalmi leírás: 
Az NSZOR (Nonprofit Szervezetek Osztályozási Rendszere) egy nemzetközi ajánlásokon alapuló, 
háromszintű tevékenységi besorolási rendszer. Az alapítványok és társas nonprofit szervezetek alap-és 
közhasznú tevékenységeit osztályozza, a tevékenység alábbi dimenzióinak figyelembe vételével: 
- a tevékenységjellemzői, 
- a tevékenység célcsoportja, 
- a tevékenység intézményi háttere. 
 
Felhasználási területe: nonprofit szervezetek regisztere és nonprofit statisztika általában.  
 
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal: Miután az osztályozási rendszer a Nonprofit Szervezetek 
Nemzetközi Osztályozási Rendszere (ICNPO) alapján készült, a két rendszer egymással nagymértékben 
megfeleltethető. 
 
Felelős személy: 
Sebestény István 
Életminőség-statisztikai főosztály 
eletminoseg@ksh.hu 
tel.: +36-1-345-6704 


