
Zugló Információs és Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 
  

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve Zugló Információs és Médiacsoport Kft.(a továbbiakban: 

ZIM Kft.) 

  

 2. Székhely 1149 Budapest, Limanova tér 25. 

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) - 

 4. Telefonszám  06-70-668-0057 

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi 

esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy 

hálózatkijelölő számmal) 

 - 

 6. Központi elektronikus levélcím jaksity.kata@zuglo.hu 

 7. A honlap URL-je  

https://www.zuglo.hu/sajat-honlappal-nem-rendelkezo-

gazdasagi-tarsasagok/ 

 

https://www.zuglo.hu/zuglo-informacios-es-mediacsoport-

kft/ 

 

8.A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, 

elérhetősége 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

Ügyvezető: Jaksity Katalin Orsolya 

1149 Budapest, Limanova tér 25. 

 

telefonszám: 06-70-668-0057 

email:jaksity.kata@zuglo.hu 

 

 

dr. Drávai Bernadett 

adatvedelem@zuglo.hu 

 

 9. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes 

neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi 

hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 

1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 

szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést 

vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának 

vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, 

telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 

ügyfélfogadásának rendje 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:  

1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ  

HÉTFŐ 8:15-12.00 és 12:30-18.00  

KEDD 8:15 - 12:00 és 12:30-16.00 

SZERDA 8:15 - 12:00 és 12:30-16:30 

CSÜTÖRTÖK 8:15 - 12:00 és 12:30-16:00 

PÉNTEK 8:15 - 11:30 
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

1. 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 Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető: 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/11/2020-

ZIM-SZMSZ-szabalyzatok.pdf 

nyomtatott formátumban a Kft. székhelyén érhető el. 

 Az Általános Adatkezelési Szabályzat elérhető: 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/11/ZIM-

Altalanos-Adatkezelesi-Szabalyzat.pdf 

 

 A Hirdetési Szolgáltatásra Vonatkozó Általános 

Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató 

elérhető: 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/11/2020-

ZIM-ASZF-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 

költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a közszolgáltatás igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból 

adott kedvezmények 

 

Kommunikációs és médiaszolgáltatások Zugló 

Önkormányzata és a ZIM Kft. között fennálló vállalkozási 

szerződés elérhető a következő URL címen: 

 

https://dc.zuglo.hu/_sitefiles/szerzodesek/Zugloi_Onkorm

anyzat/2020/2020_Zugl%C3%B3i_%C3%96nkorm%C3

%A1nyzat_Zugl%C3%B3i_Inform%C3%A1ci%C3%B3s

_%C3%A9s_m%C3%A9diacsoport_Kft_Komplex_kom

munik%C3%A1ci%C3%B3s_kiad%C3%B3i_feladatok.p

df 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak 

címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, 

illetve a költségtérítés mértéke 

A Zuglói Lapok 71.000 példányban Zugló közigazgatási 

területén terjesztett havilap (ingyenes);  

a www.zuglo.hu, Zugló Önkormányzata hivatalos 

honlapja bárki számára hozzáférhető (ingyenes);  

a www.facebook.com/zuglo14 Zugló Önkormányzata 

hivatalos facebook oldala bárki számára hozzáférhető 

4.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, 

közlemények 

Folyamatos a Zuglói Lapok, a www.zuglo.hu, Zugló 

Önkormányzata hivatalos honlapja, 

valamint zugló Önkormányzata hivatalos facebook oldala 

www.facebook.com/zuglo14 felületein 

5.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 

intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 

elérhetősége, az adatvédelmi felelős neve, elérhetősége 

postai úton: 

Zugló Információs és Médiacsoport Kft. 

1149 Budapest, Limanova tér 25. 

 

telefon: 06-70-668-0057 

 

elektronikus úton:  

jaksity.kata@zuglo.hu  

vagy 

adatvedelem@zuglo.hu 

 

6.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű 

adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános 

szerződési feltételek 

A Hirdetési Szolgáltatásra Vonatkozó Általános 

Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató elérhető: 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/11/2020-

ZIM-ASZF-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf 

 

7.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és 

egyedi közzétételi lista 

Különös és egyedi közzétételi lista nincs. 
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III. Gazdálkodási adatok 

 B) Megjegyzés 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, 

számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves 

költségvetési beszámolója 

 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/06/ZIM-

Kft.-egyszerusitett-eves-beszamolo_alairt.pdf 

 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/06/ZIM-

Kft.-egyszerusitett-eves-beszamolo-kiegeszito-

melleklete_alairt.pdf 

 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/06/ZIM-

2021.-evrol-keszult-fuggetlen-konyvvizsgalo-jelentes.pdf 

 

https://www.zuglo.hu/wp-content/uploads/2020/06/ZVK-

Zrt.-egyeduli-tagi-hatarozatok-a-2021.-evrol.pdf 

 

 

 

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített 

adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető 

tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres 

juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb 

alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke 

Foglalkoztatottak száma: 18 fő 

Munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló: 10 fő 

Megbízási szerződéses bérszámfejtett: 8 fő 

 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesítve adókkal, 

járulékokkal: 50.737.597,- Ft 

 

Vezető tisztségviselő munkabére költségtérítése adókkal és 

járulékokkal együtt: 8.859.768,- Ft. 

A vezető tisztségviselő munkabére: bruttó 950.000 ft 

 

 

3. 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 nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi 

érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a 

minősített adatok kivételével  

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - 

általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást 

kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 

könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell 

figyelembe venni. 

 

 

A ZIM Kft., mint önálló weboldallal nem rendelkező 

gazdasági társaság közzétételi kötelezettségét a 

www.zuglo.hu weboldalon teljesíti.  

 

Valamennyi szerződés, melynek a ZIM Kft. alanya, az 

alábbi URL link alatt érhető el. 

 

https://www.zuglo.hu/szerzodesek/ 
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