
Közérdekű adatok 
 
 
 
 

1. Szervezeti, személyzeti 

adatok 1.1 Kapcsolat, szervezet, 

vezetők, Elérhetőségi adatok 

 
Hivatalos név: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. 

 
Postacím: 1122 Budapest, Maros utca 12. 

 
Központi telefonszám: +36 30 271-0314 

 
Faxszám: - 

 
Központi elektronikus levélcím: info@onewithnature2021.org 

 
A honlap URL-je: http://www.onewithnature2021.org 

 
Ügyfélkapcsolati elérhetőség: info@onewithnature2021.org 

 

A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan az ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, ilyen 

jellegű megkeresés esetén az ügyfelek a központi elérhetőségeken keresztül kérhetnek 

tájékoztatást. 
 
Szervezeti struktúra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Társaság ügyvezetői: 
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http://www.onewithnature2021.org/
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Szűcs Veronika, általános ügyvezető igazgató 
 

 Katona András stratégiai ügyvezető igazgató 
 

 

A Társaság egyéb vezetői:  
 

Orosz Ágnes, gazdasági igazgató 
 

 dr. Pándi Márk, jogi és stratégiai igazgató 
 

 

Az ügyvezetők - központi dokumentumkezelés miatt - az 1.1 pontban megjelölt központi 

elektronikus levélcímen és telefonszámon érhetőek el. 
 

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai: 

 

Felügyelőbizottsági tag, elnök: dr. Mancsiczky László 
 

Felügyelőbizottsági tag: Kovács Róbert 
 

Felügyelőbizottsági tag: dr. Regász Alajos 

 

Egy a Természettel Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjai - központi 

dokumentumkezelés miatt - az 1.1 pontban megjelölt központi elektronikus levélcímen és 

telefonszámon érhetőek el. 
 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek 

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 

működő más közfeladatot ellátó szerv 
 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. irányítása alá nem tartozik egyéb közfeladatot ellátó 

költségvetési szerv. 
 

1.3 Gazdálkodó szervezetek 

 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. tulajdonában nem áll vagy részvételével nem működik 

gazdálkodó szervezet. 
 

1.4 Közalapítványok 

 

A szerv által alapított közalapítványok 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közalapítványt nem hozott létre. 

 

1.5 Lapok 

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 



Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. saját alapítású lappal nem rendelkezik, azonban 

rendelkezik a Nimród Vadászújság kiadási jogával 2021.12.31. napjáig. 
 

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

 
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

 

Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 
 

A honlap URL-je: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-

technologiai-miniszterium 
 

Ügyfélkapcsolati elérhetőség: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

1.7 Költségvetési szervek 

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. saját alapítású költségvetési szervvel nem rendelkezik. 
 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök 
 

2007. évi CVI. törvény  

az állami vagyonról 

2011. évi CXCVI. törvény 

a nemzeti vagyonról 

2009. évi CXXII. törvény 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok hatékonyabb működéséről 

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

2011. évi CXCV. törvény 

az államháztartásról 

2011. évi CXII. törvény 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet  
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról 

1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet  
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 

1675/2018. (XII. 13.) Korm. határozat  
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az 

ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat Szervező Bizottságának létrehozásáról 

1676/2018. (XII. 13.) Korm. határozat  
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez 
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kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a 

megvalósításához szükséges források biztosításáról  
1177/2020. (IV. 23.) Korm. határozat  
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez 

kapcsolódó Rendezvénysorozat 2020. és 2021. évi előkészítéséhez szükséges 

intézkedésekről, valamint a megvalósításához szükséges források biztosításáról  
1426/2020. Korm. határozat  
a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz 

kapcsolódó Lovassportok Európa-bajnoksága 2021 Budapest megrendezéséhez szükséges 

intézkedésekről  
1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozat  
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
 

A Társaság Adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el:  

https://onewithnature2021.org/adatvedelem 
 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

 

Hatósági ügyek lefolytatása nem tartozik az Egy a Természettel Nonprofit Kft. tevékenységi 

körébe. 
 

Közszolgáltatások 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat, nem közfeladatot ellátó 

szerv. 
 

A szerv nyilvántartásai 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem gyűjt és dolgoz fel ilyen típusú adatokat, 

mindezekből adódóan a Társaság nem rendelkezik ilyen típusú nyilvántartási adatbázisokkal. 
 

Nyilvános kiadványok 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. a kiadója a NIMRÓD Vadászújságnak. 
 

Döntéshozatal, ülések 

 

Felügyelőbizottsági ügyrend 

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem nyújtott be koncepciójavaslatokat az érintett 

közigazgatási szerveknek. 
 

Pályázatok 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közreműködésével lefolytatott pályázatok a következők: 

 

Hirdetmények 

https://onewithnature2021.org/adatvedelem


Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem tett közzé hirdetményt az elmúlt 1 év során. 



Közérdekű adatok igénylése 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére 

irányuló igényeknek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezési szerint tesz eleget. 
 

Az adatigénylés az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: 

 

Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. 
 

Postacím: 1122 Budapest, Maros utca 12. 
 

Központi telefonszám: +36 30 271-0314 
 

Faxszám: - 
 

Központi elektronikus levélcím: info@onewithnature2021.org 

 

Közzétételi listák 

 

Általános Közzétételi lista 2019.1. 
 

Különös Közzétételi lista 2019.2. 

 

(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 Negyedévente A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával.) 
 

3. Gazdálkodási adatok 

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

 

Állami számvevőszék: N/A 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: N/A 

 

Közbeszerzési hatóság: N/A 
 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

 

A működés eredményessége, teljesítmény 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. működésének eredményessége megtekinthető a 

Társaság https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap oldalon található éves beszámolóiban. 
 

Működési statisztika 
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https://onewithnature2021.org/upload/f93bae625cab65853e5ccb20f9951975.pdf
https://onewithnature2021.org/upload/3e584c80a1b2766f8af58f38894053e8.pdf
https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap


Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. jogszabályon alapuló statisztikai adatokat nem gyűjt. 

 

3.2 Költségvetések, beszámolók 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. működésének eredményessége megtekinthető a 

Társaság https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap oldalon található éves 

beszámolójában. 
 
 

 

3.3 Működés 

 

A foglalkoztatottak 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. foglalkoztatottjainak létszáma és személyi juttatásaikra 

vonatkozó összesített adatok megtalálhatóak a Társaság aktuális éves beszámolójában. 
 

Nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. ilyen jellegű támogatásokat nem nyújtott. 

 

Koncessziók 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem kötött. 

 

Egyéb kifizetések 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem alapfeladatai ellátására fordított, 5 millió forintot 

meghaladó kifizetés nem történt. 
 

Európai Unió által támogatott fejlesztések 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem valósított meg Európai Unió által támogatott 

fejlesztést. 

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap


Közbeszerzés 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közbeszerzési tervei: 

 

Közbeszerzési információk 

 

Közbeszerzési éves terv 2019 

 

Közbeszerzési éves terv 2020 

 

Közbeszerzési éves terv 2021 

 

Közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződések 

 

4. Egyéb 

 

Közadatkereső 

 

Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. adatlapja a közadatkeresőben 
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