
 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

SZABÁLYZATA 

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL 

 

 

A szabályzat célja és hatálya  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglalt kötelezettségnek eleget téve, az alábbi szabályzatot adom ki Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (szerv) 

vonatkozásában, a közérdekű adatok igénylésének rendjével és közzétételével kapcsolatosan.  

 

A szabályzat célja a személyes adatok védelmének, a közérdekű adatok megismerhetőségének 

biztosítása, az adatigénylések és adatközzétételek eljárásainak szabályozása, az információs 

kötelezettségek teljesülésének biztosítása, az ezzel összefüggő feladat- és hatáskörök, felelősök 

megnevezése, az hogy az önkormányzat széleskörű nyilvánosságot teremtve fejezze ki és valósítsa meg a 

helyi közakaratot.  

 

I. Az adatközlővel való együttműködés feltételei 

 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. és az általa működtetett honlapja a www.psnzrt.hu címen működik.  

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a kívánt közzétételt megelőzően legalább 3 munkanappal a felek között 

kialakított elektronikus csatornán az adatközlő rendelkezésére bocsátja a közzétenni kívánt 

állományokat.  

 

 

II. A közzététellel kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök 

 

A vezérigazgató  

 megállapítja és módosítja a közzétételi szabályzatot, 

 megállapítja és módosítja a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. egyedi közzétételi listáját,  

 előkészíti a megállapodást az adatközlővel,  

 meghatározza a szabályzat végrehajtásával kapcsolatos egyes munkaköri feladatokat,  

 a közzététellel kapcsolatos feladatok nem megfelelő teljesítése vagy elmulasztása esetén, illetve 

az éves belső vizsgálatról készült jelentés alapján a szabályzatot módosítja, intézkedik a 

munkáltatói jogkör gyakorlójaként.  

 

Az adatfelelős  

 koordinálja a közzétételi honlap tartalmának belső egyeztetését,  

 figyelemmel kíséri az általános és egyedi közzétételi lista adatainak frissítését,  

 figyelmezteti az egyes szervezeti egységeket a frissítés szükségességéről,  

 az adatokat előállító szervezeti egységek tájékoztatására alapozva folyamatosan ellenőrzi a 

közzétételi honlapon közzétett közzétételi egységek megfelelő olvashatóságát, a jogszabályi 

előírásoknak való megfelelést,  

 elkészíti az egyedi közzétételi lista szerinti közzétételi egységeket.  

 

Az adatközlő  

 elkészíti a közzétételi egységekbe tartozó adatokat (állományokat),  

 közzéteszi a rendelkezésére bocsátott adatokat  

 a feladatkörükbe tartozó közzétételi egységek körében havonta ellenőrzik a közzétett közzétételi 

egységek tartalmi megfelelőségét.  

 

 

III. A közzétett állományok formátuma 

 

Az informatikus az adatközlő által elkészített közzétételi egységeket html 4.0 vagy pdf v1.3 formátum 

szerint, oldalon elérhető alkalmazás szerint testre szabott és rögzített XML sémának megfelelő XML 

formátumban készíti elő.  

http://www.psnzrt.hu/


Az egyéb rendelkezésre bocsátott állományoknál a széles körű elérhetőség biztosítása érdekében 

elsősorban a következő formátumokat kell használni a MIME típusok szerint értelmezve:  

application pdf, ms word, zip text plain, rtf, html audio x-wav, mpeg video x-msvideo, quicktime, mpeg 

image jpg, png, gif, tif, bmp  

 

Más formátumokat egyéb rendelkezésre bocsátott állományoknál akkor lehet alkalmazni, ha a fent 

felsorolt formátumok nem alkalmasak vagy csak jelentősen hátrányosabb feltételek (méret, sebesség) 

mellett alkalmasak ugyanazon információ megjelenítésére.  

 

 

IV. Általános szabályok az igénylésre és a közzétételre vonatkozóan 

 

(1) A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-nek, mint közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a 

kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a törvényben meghatározott 

kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.  

 

A közérdekű adat megismerése iránti igény 

 

(1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat 

be. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az 

igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15. napon belül tesz eleget.  

 

(2) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért – 

legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően állapíthat meg költségtérítést, 

amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.  

 

(3) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.  

 

(4) Az adatigénylésnek közérthető formában és – ha az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő 

által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani 

arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.  

 

(5) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha 

az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.  

 

(6) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem 

magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.  

A tájékoztatás során mindvégig biztosítani kell a szervnek az adatok biztonságát, változatlanságát.  

 

(7) Ha olyan adat megismertetésére irányul a kérelem, amelyet már külön törvény vagy e rendelet 

szerinti módon kötelezően közzétettek, a kérelmezőt erről tájékoztatni kell, a fellelhetőséget is ideértve. 

Ez nem mentesíti a szervet az adatszolgáltatási kötelezettsége alól.  

 

(8) A kért adat kérelmezővel való megismertetéséhez a szervnek megfelelő időt, tárgyi feltételeket 

(szükség szerint külön helyiséget) kell biztosítania, ha az igénylő igényli, a szerv munkavállalót is 

biztosít az adatátvizsgálás segítése érdekében.  

 

A kérelmező jogosult jegyzetet készíteni és az adatokról másolatot kérni. A kérelemben foglalt adatok 

közlésével (ideértve a másolást és az adatok meghatározott szempontok szerinti előállítását, illetve 

csoportosítását is) összefüggésben felmerült költséggel arányos térítés kérhető.  

 

(9) A költségtérítés pontos összegét a szerv az adatszolgáltatást megelőzően köteles meghatározni. 

(szabályzat 1. sz. melléklet) 
 

 

 

 

 



V. Közérdekű adatok közzététele 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a 

közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  

 

Elektronikus közzététel kötelezettsége 

 

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapján 

(www.psnzrt.hu), digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, letöltés, 

a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni 

(továbbiakban: elektronikus közzététel.) A közzétett adatok megismerése személyes adaton közléséhez 

nem köthető.  

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan a szabályzat 2. számú melléklete szerinti 

általános közzétételi listában meghatározott adatokat közzé kell tenni.  

 

 

VI. 

 

1)  A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Működésével kapcsolatos közérdekű adatok, valamint közérdekből 

nyilvános adatok, köztük a munkavállalói közérdekből nyilvános adatait a www.psnzrt.hu internetes 

honlapon kell közzétenni.  

 

2.) Az adatigénylések teljesítésének egyes kérdései 

 

A közérdekű adatok megismerésére beérkezett egyedi igények elutasítása:  

 

A megtagadásnak tartalmaznia kell: A megtagadás tényét és okát az Avtv. bekezdéseire figyelemmel, 

jogorvoslatra történő hivatkozást és a lakóhely szerinti Bíróságnak a megjelölését, amelyhez a 

keresetlevelet be lehet nyújtani, a per illetékmentes voltára történő utalást.  

 

 

VII. Záró rendelkezések 

  

Ezen szabályzat 2012. február 01-től hatályos, ugyanakkor a 9/2010.(2010.12.20.) számú Vezérigazgatói 

utasítással hatályba lépett korábbi szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

Pécs, 2012., január 23. 

 

 

 

 

 

        ………………………………….. 

      Vári Attila 

                vezérigazgató 
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2. sz. melléklet 

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

A PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT. „A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK  

ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL” SZÓLÓ SZABÁLYZATÁHOZ 
 

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok  
 

1., Közfeladatot ellátó szerv:  

 

Hivatalos neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

Székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Postai címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Telefonszáma: +3672/ 312 111 

Telefax száma: +3672/ 315 285 

Elektronikus levélcíme: iroda@psnzrt.hu  

Internetes honlapja: www.psnzrt.hu   

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelenthetőek a fenti elérhetőségeken, Pető 

Krisztina irodavezetőnél. 

 

2., A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

 

 

 
 

 

 

mailto:iroda@psnzrt.hu
http://www.psnzrt.hu/


 

3., A közfeladatot ellátó szerv vezetői  
 

Vezérigazgató: 

 

Neve: Vári Attila 

Postai címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Telefonszáma: +3672/ 312 111 

Telefaxszáma: +3672/ 315 285 

Elektronikus levélcíme: iroda@psnzrt.hu; vari.attila@psnzrt.hu  

 

Vezérigazgató-helyettes 

 

Neve: Szűcs Zsolt 

Postai címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

Telefonszáma: +3672/ 312 111; +3630/ 769-2420 

Telefaxszáma: +3672/ 315 285 

Elektronikus levélcíme: zsolt.szucs@psnzrt.hu  

 

 

 

4., Testületek létszáma, tagjainak neve, elérhetősége: 

 

Felügyelő bizottság: 

 

Elnök 

Név: Téczely Tamás    
Telefonszám: 0670 778 9399 
Elektronikus levélcím: tamas.teczely@aok.pte.hu 

 

Tagok 

1. 

Név: Kálóczi Rudolf 

Telefonszám: 0630 928 5019 

Elektronikus levélcím: kaloczi.rudolf@jobbikpecs.hu  

 

2. 

Név: Lábadi Imre 

Telefonszám: 0630 526 2224 

Elektronikus levélcím: -  

 

Könyvvizsgáló: 

 

Cégnév: TVH-Audit Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft. (Rappai Ágnes) 

Telefonszám: 0630 997 8823 

Elektronikus levélcím: tvhaudit.agi@gmail.com  

 

 

6., A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy 

árendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, székhelye, postai címe, 

telefon és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja: 

 

Nincsenek ilyenek 

 

 

 

7., A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet:  

 

Neve: Kosárlabda Akadémia Sport Kft. 

Székhelye/postacíme: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 

mailto:iroda@psnzrt.hu
mailto:vari.attila@psnzrt.hu
mailto:zsolt.szucs@psnzrt.hu
mailto:tamas.teczely@aok.pte.hu
mailto:kaloczi.rudolf@jobbikpecs.hu
mailto:tvhaudit.agi@gmail.com


Telefonszám: +3672 311-000 

E-mail címe: iroda@peacpecs.hu 

Tevékenységi köre: 9319 Egyéb sporttevékenység 

Képviselő neve: Mészáros Zalán ügyvezető 
A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 102/200-ad rész 

 

 

8., A közfeladatot ellátó szerv gazdasági éves költségvetése, beszámolója 

 

Egyszerűsített éves beszámoló 2010 (a „Rólunk” menüpontban pdf formátumban, évenkénti 

bontásban letölthetőek) 

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 

Egyszerűsített éves beszámoló 2012 

Egyszerűsített éves beszámoló 2013 

Egyszerűsített éves beszámoló 2014 

 

mailto:iroda@peacpecs.hu

