
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 
 

Adatok köre Adatok megjelölése 
 

A közfeladatot ellátó szerv 

hivatalos neve, székhelye, postai 

címe, telefonszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Hivatalos megnevezés: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

Székhely és postázási cím: 1045 Budapest, Erzsébet u. 8. 

Telefonszáma: +36-1-785-0366 

Központi e-mail címe: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu, 

Központi honlap címe: www.ujpestmedia.hu. 
 

A közfeladatot ellátó szerv 

szervezeti felépítése szervezeti 

egységek megjelölésével, az egyes  

szervezeti egységek feladatai 

Management: 

Ügyvezető igazgató: Ungi Veronika 

Elérhetősége: ungi.veronika@ujpestmedia.hu 

 

Szerkesztőségek: 

Főszerkesztő: Bodacz Balázs 

 

Újpesti Napló (főszerkesztő: Bodacz Balázs) 

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Az Újpesti Napló c. hetilap kiadása 

 

Újpest Televízió (főszerkesztő: Csiki Gábor) 

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Az Újpest Televízió műsorainak elkészítése, adása 

 

Internetes felületek  

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Honlap (www.ujpestmedia.hu) 

 A közfeladatot ellátó szerv 

vezetőinek és az egyes  

szervezeti egységek vezetőinek 

neve, beosztása, elérhetősége 

(telefonszáma és  

elektronikus levélcíme) 

Management: 

Ügyvezető igazgató: Ungi Veronika 

Elérhetősége: ungi.veronika@ujpestmedia.hu 

 

Szerkesztőségek: 

Főszerkesztő: Bodacz Balázs 

 

Újpesti Napló (főszerkesztő: Bodacz Balázs) 

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Az Újpesti Napló c. hetilap kiadása 

 

Újpest Televízió (főszerkesztő: Csiki Gábor) 

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Az Újpest Televízió műsorainak elkészítése, adása 

 

Internetes felületek  

Elérhetősége: szerkesztoseg@ujpestmedia.hu 

Honlap (www.ujpestmedia.hu) 
 

A szervezeten belül illetékes 

ügyfélkapcsolati vezető neve, 

elérhetősége (telefon- és  

telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme) és az ügyfélfogadási 

rend 

Ügyfélkapcsolati vezető: 

Kohári Péter  

Elérhetősége: kohari.peter@ujpestmedia.hu 

Ügyfélfogadás: 1045 Budapest Erzsébet u. 8.  

H-P: 09.00-15.00 
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A közfeladatot ellátó szerv által 

alapított lapok neve, a 

szerkesztőség és kiadó neve és 

címe, valamint a főszerkesztő neve 

Újpesti Napló  

Szerkesztőség/kiadó neve és címe: Újpesti Sajtó Szolgáltató 

Nonprofit Kft. Cím: 1045 Budapest, Erzsébet u. 8. 

Főszerkesztő: Bodacz Balázs 

 

Újpest Televízió  

Szerkesztőség/kiadó neve és címe: Újpesti Sajtó Szolgáltató 

Nonprofit Kft. Cím: 1045 Budapest, Erzsébet u. 8. 

Főszerkesztő: Csiki Gábor  

 

www.ujpestmedia.hu – honlap 

Szerkesztőség/kiadó neve és címe: Újpesti Sajtó Szolgáltató 

Nonprofit Kft. Cím: 1045 Budapest, Erzsébet u. 8.  
 

A közfeladatot ellátó szerv felett 

törvényességi ellenőrzést 

gyakorló szervnek az 1. pontban 

meghatározott adatai 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, 

Ostrom u. 23-25. Telefon: +36 1 457 7100 

http://www.nmhh.hu/   

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
 

Adatok köre Adatok meghatározása 
 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és  

alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi  

szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az  

adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzat hatályos és teljes szövege. 

A szervezet működését meghatározó alábbi – jelenleg 

hatályos - szervezetszabályozó eszközök a jelen 

közzétételi lista mellékletét képezik: 

 

Alapító okirat, 

Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Közhasznúsági Szerződés, 

Közszolgáltatási szerződés, 

Közérdekű Adatszolgáltatási Szabályzat 

Adatvédelmi szabályzat   
 

A közfeladatot ellátó szerv által 

fenntartott adatbázisok, illetve 

nyilvántartások leíró adatai  

(név, formátum, az adatkezelés célja, 

jogalapja, időtartama, az érintettek 

köre, az adatok forrása, kérdőíves 

adatfelvétel esetén a kitöltendő 

kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő  

nyilvántartásoknak az e törvény 

szerinti azonosító adatai; a 

közfeladatot ellátó szerv által  

- alaptevékenysége keretében - 

gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, 

a hozzáférés módja, a 

másolatkészítés költségei 

(i) A fent meghatározott honlap Hírlevelére 

feliratkozók neve és email címe.  

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk /1/ bek. a) pont). 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Az érintettek köre: a hírlevélre önként feliratkozók. 

Az adatok forrása: az érintettek önkéntes 

adatszolgáltatása.  

  

 
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 

kiadványainak címe, témája, a 

hozzáférés módja, a kiadvány  

Újpesti Napló – kéthetente megjelenő közéleti lap, 

nyomtatott, ingyenes. (Tartalom: helyi közéleti, 

önkormányzati, nevelési, kulturális hírek, programok, 

http://www.ujpestmedia.hu/


ingyenessége, illetve a költségtérítés 

mértéke 

interjúk, riportok.) Terjesztés: postaládába, illetve a 

társasházak gyűjtőpontjain.  

  
 

A közfeladatot ellátó szerv által 

közzétett hirdetmények, 

közlemények 

- nincs 

 
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt 

pályázatok szakmai leírása, azok 

eredményei és indokolásuk 

- nincs 

 
A közfeladatot ellátó szervnél 

végzett alaptevékenységgel 

kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 

nyilvános megállapításai 

Az elmúlt időszakban nem volt ilyen vizsgálat. 

 
A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igények intézésének rendje, 

az illetékes szervezeti egység neve, 

elérhetősége, az információs  

jogokkal foglalkozó személy neve 

Ungi Veronika ügyvezető 

iroda@ujpestmedia.hu 

1045 Budapest, Erzsébet u. 8. 

Telefonszám: +36-1-785-0366 

 

 

III. Gazdálkodási adatok 

 
 

Adatok köre Adatok meghatározása 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves 

költségvetése, számviteli törvény 

szerinti beszámolója vagy éves  

költségvetési beszámolója 

Az alább felsorolt dokumentumok a jelen közzétételi lista 

mellékletét képezik: 

 

2020. évi beszámoló, 

2020. évi beszámoló kiegészítő melléklete, 

2020. évi beszámoló közhasznúsági melléklete 

2. A közfeladatot ellátó szervnél 

foglalkoztatottak létszámára és 

személyi juttatásaira vonatkozó  

összesített adatok, illetve összesítve a 

vezetők és vezető tisztségviselők 

illetménye, munkabére és rendszeres 

juttatásai, valamint költségtérítése, az  

egyéb alkalmazottaknak nyújtott 

juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Foglalkoztatottak:  

Létszám: 13 fő  

Személyi juttatásaik összesítve: 

Alapbér (bruttó) 5 528 000 Ft./hó;  

 

Vezető állású munkavállalók: 

Beosztás: ügyvezető 

2021. évi személyi alapbér (bruttó) 690 000 Ft/hó. 

üzemanyagköltség: 80 000Ft/hó 

 

Felügyelő Bizottság: 

2021. évi személyi alapbér (bruttó) Ft/hó  

Elnök: 109 000 Ft.  

Tagok: 87 000 Ft. 

3. A közfeladatot ellátó szerv által 

nyújtott, az államháztartásról szóló 

törvény szerinti költségvetési 

támogatások kedvezményezettjeinek 

nevére, a támogatás céljára, 

összegére, továbbá a támogatási 

program megvalósítási helyére 

- nincs 
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vonatkozó adatok, kivéve, ha a 

közzététel előtt a költségvetési 

támogatást visszavonják vagy arról a 

kedvezményezett lemond 

4. Az államháztartás pénzeszközei 

felhasználásával, az államháztartáshoz 

tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió 

forintot elérő vagy azt meghaladó 

értékű árubeszerzésre, építési 

beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon vagy 

vagyoni értékű jog átadására, 

valamint koncesszióba adásra 

vonatkozó szerződések megnevezése 

(típusa), tárgya, a szerződést kötő 

felek neve, a szerződés értéke,  

határozott időre kötött szerződés 

esetében annak időtartama, valamint 

az említett adatok változásai, a 

védelmi és biztonsági célú 

beszerzések adatai és a minősített 

adatok, továbbá a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti 

beszerzések, és az azok 

eredményeként kötött szerződések 

adatai kivételével.   

- mellékelt táblázat 

5. A koncesszióról szóló törvényben 

meghatározott nyilvános adatok 

(pályázati kiírások, pályázók  

adatai, az elbírálásról készített 

emlékeztetők, pályázat eredménye) 

- nincs 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem 

alapfeladatai ellátására (így különösen 

egyesület támogatására, 

foglalkoztatottai szakmai és 

munkavállalói érdek-képviseleti 

szervei számára, foglalkoztatottjai, 

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális 

és sporttevékenységet segítő szervezet  

támogatására, alapítványok által 

ellátott feladatokkal összefüggő 

kifizetésre) fordított, ötmillió forintot 

meghaladó kifizetések. 

- nincs 

7. Az Európai Unió támogatásával 

megvalósuló fejlesztések leírása, az 

azokra vonatkozó szerződések 

- nincs 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, 

összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 

megkötött szerződésekről) 

- nincs 



 


