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TISZTELT GAZDATÁRSAK!
Jól tudom, hogy a mezőgazdasági munka milyen 
széles körű tudást és milyen felelős hozzáállást 
kíván. A magyar gazdák fáradságos munkája 
ott van minden egyes megművelt földterület és 
javuló statisztikai adat mögött. Emellett Önöknek 
köszönhetjük, hogy olyan kultúrájában és 
önazonosságában megingathatatlan nemzetként 

élünk itt a Kárpát-medencében, akik számára fontos 
a magyar vidék jövője. 
Az Agrárminisztériumnak az a feladata, hogy meglássa ezeket 
a pótolhatatlan érdemeket és kezet nyújtson Önöknek terveik 
megvalósításához. 

A további siker nem kizárólag rajtunk múlik. Európa a jövőnket 
nagyban meghatározó, fontos döntések meghozatala előtt áll. 
Az uniós intézményekben már javában zajlanak a következő, 
2021–2027 közötti időszak agrártámogatási szabályainak 
tárgyalásai, melyeken határozottan kiállunk nemzeti érdekeink 
védelméért. A legfontosabb kérdés a rendelkezésre álló 
források nagysága. Sajnos Brüsszel a hagyományos politikák, 
így a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásainak csökkentésével 
igyekszik fedezetet teremteni az új problémák, köztük a migráció 
kezelésére. Magyarország nem tudja elfogadni a KAP-források 
csökkentését, mivel ezzel végső soron az élelmiszerárak 
emelkedését, a választék szűkülését, vagy a minőség romlását 
kockáztatnánk. Olyan szabályozást szorgalmazunk, amely a lehető 
legegyszerűbben és leggyorsabban juttatja el a forrásokat a 
gazdákhoz. Bízunk benne, hogy erős nemzeti érdekképviseletünk 
sikerhez vezet majd.

Dr. Nagy István
agrárminiszter

Az európai trendekhez hasonlóan Magyarországon is nagy 
probléma a gazdatársadalom elöregedése. Ezért kiemelten fontos, 
hogy a fiatal gazdák támogatása az új KAP-ban is megfelelő 
hangsúlyt kapjon. A mezőgazdaságnak vonzó alternatívát kell 
kínálnia a következő nemzedék számára. A korszakváltás 
elérkezett: kiemelt célunk a digitalizáció minél szélesebb körű 
alkalmazása, a legújabb, precíziós és robotizált technológiák 
bevezetése az agráriumban.  Az egyre gyakoribb és intenzívebb 
aszályos időszakok miatt felértékelődik továbbá az öntözés 
szerepe, ezért növeljük az öntözött területek nagyságát, és 
egyszerűsítjük a jogszabályokat. 

Ezek a támogatások és lehetőségek azonban csak keretet adnak, 
melyet a magyar gazdák töltenek meg tartalommal. A dinamikusan 
fejlődő mezőgazdaság és a stabil termelési környezet alapja 
az összefogás. Ahhoz, hogy a vidék biztos alapokon álljon, és 
megfelelő életszínvonalat nyújtson, sok munkára van szükség, de 
közös erővel bármire képesek vagyunk. 
Ez a kiadvány azokat a kormányzati intézkedéseket mutatja be, 
amelyeknek végső soron a legfontosabb célja, hogy legyen vidéki 
megmaradás, s a magyar vidéknek legyen jövője. 

Magyarország kormánya köszönettel tartozik Önöknek az együtt 
elért sikerekért és áldozatos munkájukért. 
Örömmel tölt el, hogy pozitívan tekinthetünk a jövőbe és az előttünk 
álló kihívások nehézségeit is közös erővel oldhatjuk meg.

Továbbra is számítunk Önökre!



EMELKEDŐ PÁLYÁN 
A HAZAI AGRÁRIUM
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2010 ÓTA FOLYAMATOSAN NŐ A JÖVEDELMEZŐSÉG

A mezőgazdaság fellendítéséért 2010-ben Magyarország 
kormánya szövetséget kötött a gazdatársadalommal és 
a szakmai szervezetekkel. Emellett stratégiai partnerségben 
dolgozik a mintegy 400 ezer taggal rendelkező, a teljes 
élelmiszerláncot képviselő Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarával és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségével (MAGOSZ) is. Az együttműködés eredményeként 
mára kijelenthetjük, hogy az elmúlt években a magyar 
mezőgazdaság teljesítménye folyamatosan növekedett.

A 2010–2018 közötti időszakra vetítve ennek az emelkedésnek 
a mértéke a legnagyobb az Európai Unióban, összességében 
több mint másfélszeres.  Az agrárexport értéke 2010 óta 
több mint a felével bővült: a magyar gazdák termékei egyre 
keresettebbek a külföldi piacokon is. Mindez bővülő
lehetőségeket, javuló életszínvonalat jelent 
a mezőgazdaságból élők számára.

NÖVÉNY TERMESZTÉS
2010

2018

ÁLLAT TENYÉSZTÉS
65% 58%
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Magyarország kormánya sikeresen képviselte a magyar 
gazdák érdekeit az Európai Unióban.  

Annak ellenére, hogy a mezőgazdasági támogatásokra 
fordítható forrás uniós szinten csökkent, Magyarország 
kormánya elérte, hogy a hazánkba érkező támogatás 
40%-kal növekedjen.

Ennek köszönhetően a közvetlen támogatások címén évente 
jóval több, mintegy 400 milliárd, míg vidékfejlesztésre 
160 milliárd forint áll a rendelkezésünkre a jelenlegi 
költségvetési időszakban. 

BŐVÜLŐ UNIÓS FORRÁSOK 
A MAGYAR GAZDÁKNAK

Magyarország kormánya stratégiai partnernek tekinti és 
kiemelten támogatja a magyar gazdákat. 2010 óta évről évre 
nő a költségvetés agrártámogatásra fordítható összege, 
2019-re meghaladja a 100 milliárd forintot. 

A lehető legnagyobb mértékű nemzeti támogatást kapják 
a hazai szarvasmarha-, tej- és juhágazat szereplői.

Emellett a korábbi keretösszeg többszörösét fordítja 
a kormány a baromfi- és a sertéságazat támogatására. 

Az elmúlt években több mint két és félszeresére emelkedett 
a gazdálkodók állatgyógyászati kiadásait támogató keret is.

MÉG TÖBB HAZAI FORRÁS 
A GAZDÁKNAK

TÖBBSZÖRÖSÉRE NŐTT A GAZDÁK TÁMOGATÁSA 

4 milliárd Ft

6 milliárd Ft

4,5 milliárd Ft

14 milliárd Ft

21 milliárd Ft

12 milliárd Ft

2010 2018

TÁMOGATÁSOK HEKTÁRONKÉNT

46.535 Ft 74.173 Ft
20182010

A fejlődés alapja a nemzeti érdekek képviselete
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Az Európai Unióban a legnagyobb mértékben Magyarországon 
támogatják a gazdálkodókat.

A Vidékfejlesztési Program keretében rendelkezésre álló 
keretösszeg 1.300 milliárd forint, ami főként a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, a családi gazdaságok, valamint 
a munkaerő-igényes ágazatok mint az állattenyésztés, 
a kertészet vagy az élelmiszer-feldolgozás megerősítését szol-
gálja, ezzel biztosítva a vidék népességmegtartó 
képességét. A program kiemelkedően magas arányban, több 
mint 50%-ban beruházások megvalósulását szolgálja.

Emellett 647.000 hektár termőföld került be az 
agrár-környezetgazdálkodásba, illetve 133.000 hektár 
az ökológiai gazdálkodásba.

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM: 
ESÉLY A MAGYAR GAZDÁKNAK

700 élelmiszer-feldolgozó 
üzem beruházás támogatása

550 borászati beruházás 
támogatása

900 önkormányzat közösségi 
épületének felújítása

430 önkormányzati piac és 
közkonyha felújítása

1850 állattartó telep és 
trágyatároló korszerűsítése

4500 kertészeti beruházás 
támogatása

970 önkormányzati 
külterületi út felújítása

120 milliárd Ft

35 milliárd Ft

30 milliárd Ft

10 milliárd Ft

118 milliárd Ft

80 milliárd Ft

47 milliárd Ft

2019 elejéig 
a Vidékfejlesztési Program keretében 

176.000 KÉRELEM 
részesült pozitív elbírálásban.
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Az öntözés fejlesztése kulcskérdése a magyar 
mezőgazdaságnak, hiszen mérsékli a klímaváltozás 
következtében egyre gyakrabban bekövetkező vízhiány 
káros hatásait, növeli a mezőgazdasági termelés minőségét 
és az előállított értéket.

Magyarország kormánya ezért

1. 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forint, azaz 
összesen 170 milliárd forint plusz forrást biztosít az 
öntözéshez kapcsolódó állami vízgazdálkodási főművek 
fejlesztésére és működtetésére.

2. 2024-ig 100 000 hektárral növeli a gazdálkodók által 
öntözésbe vonható területek nagyságát.

3. Egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a gazdálkodók számára 
a vízjogi engedélyek megszerzéséhez szükséges eljárásokat.

BŐVÍTJÜK AZ ÖNTÖZÉSI 
LEHETŐSÉGEKET



12 13

2014 óta számos élelmiszer áfája 27-ről 5%-ra csökkent. 

Ez fontos lépés a magyar családok és a magyar termelők 
számára, hiszen jó hatással van az adott termékek forgalmára, 
és védi a tisztességes termelőket. Legutóbbi lépésként 
2019. január 1-től 5%-ra csökkent az UHT és az 
ESL tejek áfája is.

Magyarország kormánya és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elkötelezett az áfacsökkentés folytatásában.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
A TISZTESSÉGES TERMELŐK 
OLDALÁN ÁLL

BAROMFI

SERTÉS

SZARVASMARHA

JUH

KECSKE

HAL

FRISS, ESL, 
UHT TEJ

TOJÁS

CSÖKKENT AZ ÉLELMISZEREK ÁFÁJA

27%

5%

ÁFA
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 MAGYARORSZÁG KIÁLL 
A GMO-MENTES 
MEZŐGAZDASÁGÉRT

KÖZÖS FELLÉPÉSSEL MEG TUDJUK VÉDENI 
AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉT, A KÖRNYEZET TISZTASÁGÁT, 

A BIOLÓGIAI SOKSZÍNŰSÉGET ÉS A HAGYOMÁNYOS 
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉST

Magyarország kormánya kiemelten fontos stratégiai 
kérdésként kezeli a magyar mezőgazdaság GMO-mentes 
státuszának megőrzését. Ez egyben Magyarország 
Alaptörvényének fontos alapköve is. 

Magyarország mára az egyik legaktívabb európai élharcosává 
vált az ügynek, magyar kezdeményezésre jött létre 
a Szövetség a GMO-mentes Európáért, amelyhez már 
tizenegy európai uniós tagállam és hét unión kívüli ország 
is csatlakozott. 

Szintén hazánk indítványozta a már 14 uniós ország 
agrárminisztere által aláírt Európai Szója Nyilatkozatot. 
A történelmi jelentőségű dokumentum elősegíti Európában 
a GMO-mentes szójatermelést, ami hozzájárul a fenntartható 
és környezetbarát mezőgazdasághoz. 

Magyarország Alaptörvénye

XX. cikk

„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország 
genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, 
az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés 
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás 
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, 
valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”



Magyarország kormánya a magyar emberek egészségének 
megóvása és a tisztességes vállalkozások érdekében 
a legnagyobb szigorral küzd az élelmiszer-bűnözéssel 
szemben.
 
Ennek érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalnál (Nébih) külön e területre fókuszáló speciális 
egységet működtet. A sikeres felderítéseket támogatja 
az a laborkomplexum is, amit a következő években 
mintegy 8 milliárd forintból építünk fel.

Célunk, hogy a magyar családok asztalára egészséges, 
biztonságos, jó minőségű és lehetőleg magyar élelmiszer 
kerüljön.

Magyarország kormánya a leghatározottabban kiáll amellett, 
hogy megszűnjön a kettős mérce, és a multinacionális cégek 
ne forgalmazhassanak rosszabb minőségű élelmiszereket 
hazánkban, mint tőlünk nyugatra. 

Az élelmiszer-feldolgozás fejlesztésével visszaépítjük 
az eladott vagy lerombolt feldolgozó kapacitásokat, 
az elmúlt években több mint 300 milliárd Ft támogatást 
nyújtottunk ehhez.

A 2010 óta hozott intézkedéseknek köszönhetően a termelői 
piacok száma folyamatosan emelkedik, számuk az elmúlt 
években megduplázódott.

Ma már országszerte             új termelői piacon 
juthatunk egészséges, hazai élelmiszerhez.

TALPRA ÁLLÍTJUK A HAZAI 
ÉLELMISZER-GAZDASÁGOT

VISSZASZORÍTJUK AZ 
ÉLELMISZER-BŰNÖZÉST
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FORGALOMBÓL KIVONT 
ÉLELMISZER: 

KISZABOTT BÍRSÁG:

2018
1800 TONNA 
(3200 TÉTEL)

153.172.000 Ft ÉRTÉKBEN 
(195 ESETBEN)



A mind gyakoribbá váló természeti káresemények miatt 
2011-ben megújítottuk a mezőgazdasági kockázatkezelési 
rendszert.  Ennek eredményeként a 2012. évi 2,5 millió 
hektárról 2018-ra 3,7 millió hektárra nőtt a lefedett terület 
mértéke, és ma már 74.000 tag él az új lehetőségekkel.

Az agrárkár-enyhítési rendszer Kárenyhítési Alapja ma már 
olyan jelentős forrásokkal rendelkezik, amely elegendő egy 
természeti csapásokkal sújtott rendkívüli év kárigényeinek 
a kezelésére is.

NAGYOBB BIZTONSÁG 
A FÖLDEKEN
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lefedett terület
28.000 tag

lefedett terület
74.000 tag

2,5 millió hektár 3,7 millió hektár 
20182012

Újjáélesztettük a mezőgazdasági biztosítási piacot, ma már 
éves szinten a 15.000 főt is megközelíti a díjtámogatott 
növénybiztosítást kötő termelők száma.

A Vidékfejlesztési Program forrásaiból, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kivitelezésében 2018 májusára 
kiépült az országos talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer. 
A működés finanszírozását évi 1,5 milliárd forint összeggel 
a Kárenyhítési Alap biztosítja. 

Az első évben harmadára csökkent a jégesőkár-bejelentéssel 
érintett területek nagysága. 



Az új földforgalmi törvény azokat a földműveseket védi, 
akik helyben élnek, és a földet ténylegesen meg is művelik. 
Közös erővel sikerült megvédenünk a termőföldet a külföldi 
spekulánsoktól.

A „Földet a gazdáknak!” program keretében 200 ezer hektár 
állami földet értékesítettünk a magyar gazdák számára, 
amiből 74 ezer hektár fiatal gazdák kezébe került. Összesen 
30 ezer magyar földműves szerzett tulajdont. 

Korábban soha nem volt még olyan állami földügyi 
intézkedéscsomag, amely a haszonbérleti pályázatok és a 
földértékesítések révén több tízezer magyar földműves, kis- és 
középbirtok fejlődését ilyen mértékben erősítette volna.

A mezőgazdaság erősödése miatt egyre többen találnak 
munkát az agrárszektorban. Az elmúlt évek fellendülésének 
köszönhetően közel 50 ezerrel többen dolgoznak az agrárium-
ban. A legnagyobb bővülés jórészt az egyéni gazdaságoknál és 
a kisméretű gazdasági szervezeteknél ment végbe.

Egyszerűsítettük az idénymunkával kapcsolatos bejelentési 
kötelezettséget, csökkentettük a bürokráciát. Megteremtettük 
a lehetőségét annak, hogy a közfoglalkoztatottak egyszerűb-
ben bekapcsolódhassanak a betakarítási munkákba. 

A mezőgazdaság erősödése az élelmiszeriparra is jó hatással 
volt, a hazánkban működő élelmiszeripari cégek 2017-ben 
már 22 ezer fővel többet foglalkoztattak.
2010 óta a nettó keresetek 66%-kal emelkedtek az ágazatban.

ÉVRŐL ÉVRE TÖBBEN 
DOLGOZNAK 
A MEZŐGAZDASÁGBAN

MAGYAR KÉZBEN 
A MAGYAR 
TERMŐFÖLD

20 21

-kal többen dolgoznak az agráriumban!Már közel



KÖZÖS ÉRTÉKEINK, 
A HUNGARIKUMOK
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Magyarország kormányának célja a kiemelkedő nemzeti 
értékeink, a magas minőségű magyar termékek megbecsülése 
és népszerűsítése. Magyarország páratlan természeti 
adottságokkal, különleges termelési kultúrával, kiváló és 
egészséges mezőgazdasági termékekkel, feldolgozott 
élelmiszerekkel rendelkezik. 

A hungarikumok megismertetése abban segít, hogy ezek 
a nagyszerű értékek előtérbe kerüljenek, bemutathatóvá és 
továbbadhatóvá váljanak. Napjainkra a magyarországi 
települések több mint harmada és minden megye létrehozta 
a saját értéktárát, amelyekben több mint 7 ezer értéket 
tartanak nyilván. A Hungarikumok Gyűjteményében már 
70 hungarikum található. Jelentős részük a magyar gazdák 
kivételes teljesítményét és tudását dicséri.

Az agrár- és az élelmiszergazdasághoz kapcsolódó hungarikumok:

Pálinka

Törkölypálinka

Csabai kolbász és  
Csabai vastagkolbász

Magyarországi Tokaji 
borvidéken előállított 
Tokaji aszú

Hízott libából előállított 
termékek

Gyulai kolbász és  
Gyulai pároskolbász

Szikvíz

Kalocsai fűszerpaprika-
őrlemény 

PICK Téliszalámi

Magyar akác 
Magyar akácméz

HERZ Classic Téliszalámi

Makói hagyma

Szegedi fűszerpaprika-
őrlemény

Magyar szürke 
szarvasmarha

UNICUM keserűlikőr

Debreceni páros kolbász

Fröccs

Alföldi kamillavirágzat

Kürtőskalács

Piros Arany és 
Erős Pista

TÖRLEY pezsgő

Egri Bikavér

Magyar pásztor- és 
vadászkutyafajták

A magyar gazdák mindig számíthatnak 
Magyarország kormányára!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KIEMELT 
FIGYELMET FORDÍT A HAZAI AGRÁRGAZDASÁG 
FEJLESZTÉSÉRE ÉS A HAZAI GAZDÁLKODÓK 
TÁMOGATÁSÁRA. EZÉRT

következetesen képviseli a magyar gazdák érdekeit az 
Európai Unióban,

fejleszti az öntözési lehetőségeket, egyszerűsíti az ezzel 
kapcsolatos eljárásokat,

évről évre növeli a gazdák támogatására szolgáló 
költségvetési keretösszeget,

a Vidékfejlesztési Programmal támogatja a fejlesztéseket,

támogatáspolitikájával segíti a fiatal gazdákat,

csökkenti az alapvető élelmiszerek áfáját,

visszaszorítja az élelmiszer-bűnözést,

határozottan kiáll a magyar mezőgazdaság GMO-mentessége mellett,

az új birtokpolitikának köszönhetően megvédi a magyar termőföldet, 
és a kis- és közepes gazdaságokat támogatja.

Köszönjük a magyar gazdáknak, hogy nap mint nap hozzájárulnak 
a magyar gazdaság erősödéséhez, minőségi és biztonságos

 élelmiszert termelnek a magyar és külföldi piacokra egyaránt!
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Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket!
Töltse ki, tegye borítékba és küldje el részünkre az alábbi űrlapot!

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Adatkezelési tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, e-mail-cím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait további kap-
csolattartás, véleménykérés és a legfontosabb kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából Magyarország Kormánya, a természetes személyeknek a sze-
mélyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés  
a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, de legkésőbb 2024. március 1. napjáig kezelje. Az „Agrárgazdasággal, agrárvilággal, a kormányzat gazdákat 
érintő intézkedéseivel és eredményeivel kapcsolatos tájékoztatás” megnevezésű jelölőnégyzetben elhelyezett jellel hozzájárul, hogy az általános kormányzati tájékoztatáson 
túl az adatkezelő agrárgazdasággal, agrárvilággal, a kormányzat gazdákat érintő intézkedéseivel és eredményeivel kapcsolatos tájékoztatás céljából is kezelje személyes 
adatait. Magyarország Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.) látja el. A személyes adatokat a 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. bevonásával dolgozza fel és az Idomsoft Zrt. (1134 Budapest, Tüzér utca 
41.) tárolja. A személyes adatok kezeléséről az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáfé-
réshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adathordozhatósághoz és a hozzájárulásának visszavonásához való jog. Hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy 
az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 
tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes 
adatok tárolásának időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. A helyesbítéshez és törléshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan, vagy 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlésre jogosult az érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más mó-
don kezelték; vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, 
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, 
hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta. A hozzájárulás visszavonásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok 
törléséről. Az érintett a jogainak megsértése vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével az adatkezelőhöz (Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1055 
Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3., leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu), illetve annak tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az 
adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
panasszal élhet. Kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1–3.).  Adatvédelmi 
tisztviselő neve: dr. Pécsi Kornél (postai levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1.; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu).

Hozzájárulok közölt személyes adataim agrárgazdasággal, agrárvilággal, és a kormányzat 
gazdákat érintő intézkedéseivel és eredményeivel kapcsolatos tájékoztatás céljából történő 
kezeléséhez.


