
 
A Budai Polgár Nonprofit Kft. közzétételi kötelezettségének teljesítése a 
2011. évi CXII. törvény alapján 

 

I. I. Szervezeti, személyzeti adatok 
I/1. A társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:  
Név: Budai Polgár Nonprofit Kft. 
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. 
Központi ügyintézés helye / postai cím: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. 
Központi telefon: 06 1 316-3410 
Központi telefax: 06 1 316-3410 
Központi e-mail cím: szerkesztosef@budaipolgar.hu 
Honlap: www.budaipolgar.hu 
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: www.budaipolgar.hu 

I/2. A társaság szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti 
egységek feladatairól szóló tájékoztató 

I/3. A társaság vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  
Ügyvezető: Balláné Ludwig Dóra 
Telefon: 316-3410 
e-mail cím: szerkesztoseg@budaipolgar.hu 

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: 
www.budaipolgar.hu 

I/5. Nem érintett 
I/6. Nem érintett 
I/7. Nem érintett 
I/8. Nem érintett 
I/9. Nem érintett 
I/10. Nem érintett 
I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot 
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban 
meghatározott adatai: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28. 
Levelezési cím: 1363 Pf. 17 
Központi telefonszám: 06-1-354-4800 
Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-
cegbirosaga 
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28. 
Az ügyfélfogadási időben hívható call center telefonszáma: (06 1) 354-4233 
Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda) Tel.: 06-1-354-4932 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
II/1. A 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: 
Jogszabályok 
Alapító okirat 



Szervezeti és Működési Szabályzat 
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

II/2. Nem érintett 
II/3. Nem érintett 
II/4. Nem érintett 
II/5. Nem érintett 
II/6. Az adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adataira (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 adataira; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége 
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módjára és a 
másolatkészítés költségeire vonatkozó Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat itt 
található: budaipolgar.hu/menunkivul/GDPR_2019 

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe: Budai Polgár 
Témája: a II. kerület közérdekű lapja 
A hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége: a II. kerület minden postaládájába 
ingyenesen terjesztve, a szerkesztőségből ingyenesen elvihető, a társaság honlapjáról 
letölthető. 

II/8. Nem érintett 
II/9. Nem érintett 
II/10. Nem érintett 
II/11. Nem érintett 
II/12. Nem érintett 
II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes 

szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:  
A Társaság a közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a Társaság központi 
ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy a Társaság alábbi elérhetőségein, 
postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Info tv. 28.§ - 31.§ 
rendelkezéseinek, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a 
Nonprofit Kft. ügyvezetője az illetékes: Balláné Ludwig Dóra 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes (szervezeti 
egység) elérhetősége: 
Telefon: 06 1 316-3410 
Telefax: 06 1 316-340 
e-mail cím: szerkesztoseg@budaipolgar.hu 

II/14., II/15. A társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés 
eredményei, időbeli változásuk, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai 
adatszolgáltatás társaságra vonatkozó adatai 

II/16. Nem érintett 

II/17. Nem érintett 

II/18. Nem érintett 
II/19. Nem érintett 
II/20. Nem érintett 
II/21. Nem érintett 
II/22. Nem érintett 
II/23. Nem érintett 
II/24. Nem érintett 
II/25. Nem érintett 



  
 

III. Gazdálkodási adatok 
III/1. A társaság számviteli törvény szerint beszámolói elérhetőek itt: 

http://budaipolgar.hu/menunkivul/akiado 
III/2. A 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 

III/3. Nem érintett 
III/4. Nem érintett 
III/5. Nem érintett 
III/6. Nem érintett 
III/7. Nem érintett 
III/8. Nem érintett 

 

A Budai Polgár Nonprofit Kft. közzétételi kötelezettségének teljesítése a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a 
alapján  
 
I.A vezető tisztségviselőre vonatkozó adatok a törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján: 
 - a vezető tisztségviselő neve: Balláné Ludwig Dóra  
- munkaköre: ügyvezető  
- személyi alapbére: bruttó 650 000 Ft/hónap  
- a vezető tisztségviselő prémiumban részesíthető,  
- a vezető tisztségviselő költségtérítés nélkül munkavégzési és magáncélú használatra szolgálati gépjármű és 
mobiltelefon használatára jogosult (nem veszi igénybe),  
- a vezető tisztségviselő a Társaságnál bevezetett cafeteria rendszer keretein belül jogosult a cafeteria 
juttatások igénybevételére (nem veszi igénybe),  
- a végkielégítés és felmondási idő: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, a Munka 
Törvénykönyve 228. §-a alapján kikötött időtartam,  
- kötelezettségvállalás ellenértéke: nincs ilyen.  
 
II. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók  
- a vezető tisztségviselő 
 
III. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatok a törvény 2. § (1) bekezdés a)- b) és d) pontjai alapján:  
- a felügyelőbizottsági tagok neve:  
Áncsán Márton elnök,  
Dávid Gábor felügyelőbizottsági tag, 
Paksiné Péteri Júlia felügyelőbizottsági tag 
- megbízási díjuk: az elnök esetében bruttó 65 000 Ft/hónap; a tagok esetében bruttó 50 000 Ft/hónap  
- megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincsen  
- jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincsen.  


