Közérdekű adatok
A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Hivatalos név: Egy a Természettel Nonprofit Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12.
Elektronikus levélcím: info@onewithnature2021.org
Honlap: www.onewithnature2021.org
A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon, elektronikus levélcím):
Szűcs Veronika általános ügyvezető igazgató: info@onewithnature2021.org
dr. Uszkay-Boiskó Sándor stratégiai ügyvezető igazgató: info@onewithnature2021.org
dr. Orosz Ágnes gazdasági igazgató: info@onewithnature2021.org
dr. Pándi Márk jogi és stratégiai igazgató: info@onewithnature2021.org
A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:


dr. Mancsinczky László



Kovács Róbert



dr. Regász Alajos

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a Társaságra
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Törvények:


2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról



2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:


Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet



a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az
ehhez

kapcsolódó

Rendezvénysorozat

lebonyolításáért

felelős

kormánybiztos

kinevezéséről és feladatairól szóló 1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat


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



a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításhoz
kapcsolódó Lovassportok Európa-bajnoksága 2021 Budapest megrendezéséhez
szükséges intézkedésekről

Alapító Okirat

A Társaság 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:
A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános
megállapításai:
nincs

A

közérdekű

adatok

megismerésére

irányuló

igények

intézésének

rendje:

A társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok
kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.

Az igények benyújthatók a társaság részére az alábbi elérhetőségeken:


E-mail: info@onewithnature2021.org



Levelezési cím: 1122 Budapest, Maros u. 12

Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén keresettel élhet.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi

Erzsébet

fasor

22/C)

is

fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet
megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
A közadatok újrahasznosítása:
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kútv.) 4. § 2.
pontja szerint közadat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az újrahasznosítás a
Kútv. 4. § 4. pontja szerint a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem
kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen,
amire a közadatot előállították.
Közadat újrahasznosítása iránt igény írásban, az újrahasznosítási cél megjelölése mellett
nyújtható be a Társaság alábbi elérhetőségén: info@onewithnature2021.org
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény alapján történő közzététel

A Társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves
költségvetés beszámolója:
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

Közbeszerzési információk
Közbeszerzési éves terv 2019
Közbeszerzési éves terv 2020
Közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződések
Az Egy a Természettel Kft. tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs-marketing feladatok
ellátása
Az Egy a Természettel Kft. tevékenységéhez kapcsolódó műszaki, biztonsági, dekorációs
logisztikai, rendezvényszervezési és egyéb feladatok ellátása
Az Egy a Természettel Kft. tevékenységéhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok

