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MAGYARORSZÁG, 
AZ ÉLŐ HAGYOMÁNYOK HAZÁJA
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TISZTELT HAGYOMÁNYŐRZŐK!
A magyarság identitásának alapjait velünk élő ősi 
és keresztény hagyományaink, páratlan művészetünk, 
egyedi nyelvünk, múltunk ismerete adják. Több mint 
ezer éve vagyunk a Kárpát-medencében, ez idő alatt 
pedig kultúránk folyamatosan gazdagodott. Hatottak 
ránk a történelmi események, a környező, hozzánk 
csatlakozó népek, a csodás természeti táj. Mindezek 
együtt határozzák meg gondolatvilágunkat, adnak erőt 

a mindennapokban, motiválnak minket, hogy magunk is gyarapítsuk ezt 
a páratlan kultúrát. Hagyományainkon, művészeti alkotásainkon keresztül 
tudjuk megmutatni a fi atalabb generációknak és más nemzetek 
képviselőinek, hogy kik is vagyunk valójában. Nemzetünk addig lehet 
erős, amíg tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, 
és ezek alapján meg tudjuk határozni a követendő útirányt.

Tisztelt Hagyományőrzők! Kodály Zoltán mondta, hogy az „elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.” Így Önök, akik továbbörökítik a magyar hagyományokat, 
pótolhatatlan szolgálatot tesznek nemzetünkért és hazánkért. Ezért 
Magyarország Kormányának kiemelt célja, hogy ebben a szolgálatban 
minden lehetséges módon segítse Önöket, határainkon innen és túl. 
Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk Önöket olyan intézke désekkel, 
mint például a Csoóri Sándor Program, és olyan, a magyar kultúrához 
méltó helyszínek biztosításával, mint a Hagyományok Házának otthont adó, 
az elmúlt években régi pompáját teljesen visszanyerő Budai Vigadó.

Köszönöm Önöknek, hogy élnek a lehetőségekkel, megtöltik a helyszíneket 
színes rendezvényekkel, eljuttatják a magyar hagyományokat, népi 
művészeteket honfi társaink lelkébe, megismertetik páratlan kultúránkat 
az egész világgal. További hagyományőrző tevékenységükhöz 
az eddigiekhez hasonló sikereket kívánok!

Prof. Dr. Kásler Miklós

VÁLLALJUK, HOGY ÖRÖKSÉGÜNKET, 
EGYEDÜLÁLLÓ NYELVÜNKET, 
A MAGYAR KULTÚRÁT, 
a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, 
a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta 
értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk 
utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti 
erőforrásaink gondos használatával védelmezzük 
az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Hisszük, 
hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az 
európai egység sokszínűségéhez.

Magyarország Alaptörvénye



4 5

KÖZÖS ERDMÉNYÜNK A CSOÓRI SÁNDOR PROGRAM

Korábban a népművészettel foglalkozó szervezetek nem 
részesültek célzott támogatásban, Magyarország Kormánya 
azonban  2017-ben 2,5 milliárd forint, 2018-ban pedig már 
5 milliárd forint forrást rendelt a központi költségvetésében 
hagyományőrzésre.

MEGÓVJUK ELŐDEINK 
ÖRÖKSÉGÉT

Magyarország Kormánya soha olyan mértékben nem támogatta 
a hagyományos népi kultúra továbbélését, mint az elmúlt években. 
A közelmúltban születtek meg azok az intézkedések, amelyek 
a népi örökség további fennmaradását célozták meg. Közel tíz 
év alatt kiépítettük azt a támogatási rendszert, amely határon 
innen és túl biztosítja a népművészettel foglalkozó szervezetek 
biztos működését, lehetővé tette a szimbolikus épületek teljes 
megújulását, és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi a 
népi hagyományok megismerését, további ápolását.

Magyarország Kormánya elindította a Csoóri Sándor 
Programot, amely az eddigi legnagyobb népművészeti 
támogatási program,
amely a teljes Kárpát-medencét lefedi,
a program kedvezményezettjei a népművészet 
előadó-művészeti ágai, a néptánccsoportok, 
népi zenekarok, népdalkörök, valamint támogatásra 
pályázhatnak a kézműves alkotókörök is.

A HAGYOMÁNYOS NÉPI KULTÚRA 
TOVÁBBÉLÉSE

MAGYARORSZÁG MÁRA BIZTONSÁGOSSÁ, TERVEZHETŐVÉ 
ÉS KISZÁMÍTHATÓVÁ VÁLT KÖRNYEZETE LEHETŐVÉ TETTE, 
HOGY A SZELLEMI ÉS ANYAGI ÖRÖKSÉGÜNKET CÉLZÓ NÉPI 

KÉZMŰVES, TÁNCOS, ZENÉS, BESZÉLT FOLKLÓRMŰFAJOK ÉS 
A TELJES NÉPMŰVÉSZETI MOZGALOM HOSSZÚ TÁVÚ 

ÉRTÉKALAPÚ TEVÉKENYSÉGEIT MEGŐRIZZÜK.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KIEMELTEN FONTOSNAK TARTJA, 
ÉS AZ EDDIGI LEGJELENTŐSEBB  ÖSSZEGŰ FORRÁSSAL TÁMOGATJA 

A NÉPMŰVÉSZET, A NÉPI KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYOK TOVÁBBÉLÉSÉT.

2,5 MILLIÁRD FT 5 MILLIÁRD FT
20182017



6 7

Kiemelt fi gyelmet fordítunk a hazai magyar és nemzetiségi, 
valamint a határon túli magyar, a népi kultúra területén közös-
ségteremtő műfajokban tevékenykedő szervezetekre.

Magyarország Kormánya 2018-ban a Csoóri Sándor Program 
keretein belül  5 milliárd forintból 1960 programhoz nyújtott 
támogatást a Kárpát-medencében.

A HAGYOMÁNYŐRZÉS 
MAGYARORSZÁGOT JELENTI

Magyarország: 1330

Erdély: 304

Kárpátalja: 47

Felvidék: 71

Délvidék: 203

Diaszpóra: 5

Néptáncegyüttesek részére: 927

Népzenei együttesek részére: 382

Táncházakhoz: 286

Népzeneoktatási programokhoz: 138

Kézműves közösségeknek: 136

Egyedi támogatás: 91

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZERVEZETEK 
SZÁMA TERÜLETI MEGOSZLÁSBAN

A TÁMOGATÁSOK TEMATIKAI MEGOSZLÁSA



8 9

A Hagyományok Háza a kárpát-medencei néphagyomány 
ápolására és fenntartására létrehozott nemzeti intézmény, 
amelyet 2001. január elsején alapítottak. A Hagyományok Háza 
szolgáltatóközpont. Három nagy egysége eltérő eszközökkel, 
de egyazon céllal és elkötelezettséggel várja a népi kultúra, 
a hagyomány iránt érdeklődő nagyközönséget és a szakma- 
belieket.

HAGYOMÁNYOK HÁZA

A HAGYOMÁNYOK HÁZÁNAK OTTHONT ADÓ BUDAI VIGADÓ 
7,5 MILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULT MEG.

A Hagyományok Házában otthonra lelt:

a magyar népi iparművészetet összefogó Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeum;
az 1951 óta működő Magyar Állami Népi Együttes;
audiovizuális és szöveges dokumentumokat rögzítő 
Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum;
a tudományos munkát végző Folklórdokumentációs 
Fejlesztési Osztály;
Népművészeti Módszertani Műhely, amelynek feladata 
a hagyományos paraszti kultúra jövő generációknak való 
átörökítése;
a határon túli és hazai hagyományos kultúra színpadi 
produkcióit befogadó színházterem.
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 „A pofonegyszerű igazság pedig úgy hangzik, hogy a magyar 
nép mélyreható és erős gyökerekkel kapaszkodik a kulturális 
örökségébe. És hozzátehetjük, ez a gyökérrendszer az egész 
Kárpát-medencét átszövi. Mi, magyarok azért állhatunk ma itt, 
1100 évvel a honfoglalásunk után, mert tudjuk, honnan jöttünk, 
és azt is tudjuk, hogy mivel tartozunk az előttünk járó 
nemzedékeknek. Sőt, azt is tudjuk, mivel tartozunk az utánunk 
jövőknek.” 

„Barátaim, az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Ennek 
a háznak az a küldetése, hogy hozzásegítsen bennünket ahhoz, 
hogy az unokáink is magyarok lehessenek. Legyen ez a hely 
a magyar népi kultúra főhadiszállása. Legyen az a hely, ahol 
kitalálják annak a módját, és megtalálják az utakat, hogy elvihessük 
népművészetünk értékeit a magyar fi atalokhoz!”

Részletek Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének 
beszédéből a Hagyományok Háza megnyitóján, 2018. október 4.

„LEGYEN ÚGY, MINT RÉGEN VOLT”
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FONTOSABB NÉPRAJZI 
TÁJEGYSÉGEK 
A KÁRPÁT-MEDNCÉBEN
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A Magyarország Kormánya által életre hívott és 2012-től működő 
Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) a civil szervezetek műkö-
dését és szakmai tevékenységét támogató fi nanszírozási forma. 

FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ 
TÁMOGATÁS

Az első táncház megrendezésére 1972. május 6-án került 
sor. A magyar táncházakban kialakult és évtizedek óta sikere-
sen alkalmazott táncházmódszer jelentősége a Kodály- vagy 
a Pető-módszerrel mérhető össze. A Magyarország Kormánya 
által támogatott Hagyományok Háza szakmai tevékenysé-
gét a táncházmozgalom három fő ágazata (néptánc, népzene, 
kézművesség) mellett sikerült kiterjeszteni a szövegfolk-
lór, azon belül is a hagyományos mesemondás tradíciójának 
őrzésére is.

VILÁGRASZÓLÓ MODELL: 
A TÁNCHÁZMÓDSZER

A TÁNCHÁZMÓDSZERT AZ UNESCO 2011-BEN 
VETTE FEL LEGJOBB ELJÁRÁSAINAK REGISZTERÉBE.

MÍG 2012-BEN 103 HAGYOMÁNYÁPOLÁST VÉGZŐ SZERVEZET 
ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT RÉSZESÜLT 47,2 MILLIÓ FT 

ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSBAN, ADDIG 2018-BAN MÁR 312 SZERVEZET 
KAPOTT ÖSSZESEN 152,8 MILLIÓ FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST.

A Hungarikum Bizottság 2013 januári elfogadott jegyzékében 
a „táncházmódszer mint a szellemi kulturális örökség átörökí-
tésének magyar modellje” is szerepel.

2012 2018

47,2 
MILLIÓ FT

152,8
MILLIÓ FT103

312
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A Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató 
műsor első évadát 2012-ben indította útjára a Duna Televízió. 
Már az első évben több ezer fi atal jelentkezett határon innen 
és túlról. A műsor megmutatta, hogy hagyományaink, letűnt 
paraszti kultúránk bölcsessége a 21. században is kapaszkodót 
jelent.

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA
A Magyar Állami Népi Együttest (MÁNE) 1951-ben alapították, 
melyet három kar alkotott: tánckar, énekkar és zenekar. 2002-től 
a művészeti munka új impulzusokat kapott. Ez a markáns 
művészetfi lozófi a teljesedett ki napjainkra, nemzetközi szinten 
is a korszerű néptáncszínház egyik legfontosabb bázisává téve 
a Magyar Állami Népi Együttest.

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁLTAL TÁMOGATOTT HAGYOMÁNYOK 
HÁZA MEGALAKULÁSA ÓTA A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES 

ANNAK RÉSZEKÉNT TÖLTI BE VÁLLALT KÜLDETÉSÉT.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA LEHETŐSÉGET TEREMTETT 
A HAGYOMÁNYOS NÉPI KULTÚRA SZÉLES KÖRŰ 

MEGISMERÉSÉHEZ. 

80 műsor

4 kategória

29 győztes

7178 perc műsoridő

közel 8100 fellépő
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MUZSIKÁLÓ 
MAGYARORSZÁG

„MEGINT SZÉP LESZ, MÉLTÓ RÉGI 
NAGY HÍRÉHEZ”

A cigány muzsikusok Kárpát-medence-szerte megbecsült tagjai 
voltak a helyi közösségeknek. Korábban ez a hagyomány és 
a szakma is eltűnőben volt, az éttermek többségében egyáltalán 
nem, illetve csak szólóban vagy párban volt hallható cigányzenész. 

A 2017-es, nagy népszerűségnek örvendő Muzsikáló Budapest 
programsorozat mintájára Magyarország egész területén 
elérhetővé vált, hogy cigányzenekarok muzsikáljanak az éttermekben.

A hagyományos éttermi cigányzene támogatása, népszerűsítése 
érdekében – a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Hagyományok 
Háza Muzsikáló Magyarország pályázatának segítségével – 
a nyári turistaszezonban 25 budapesti és 50 vidéki 
étteremben cigányzenekarok zenélnek a hét hat napján. 
A programban részt vevő muzsikusok és prímások számára 
nyújtott tiszteletdíj hozzájárult a szakma fennmaradásához 
és a fi atal generációk felkarolásához. 

Magyarország Kormánya fontosnak tartja, hogy a magyar népi 
kultúra hagyományait ápoló ikonikus épületek megújuljanak, 
ezért kiemelten támogatja azok felújítását.

Pesti Vigadó
A Pesti Vigadó elődje, a Redoute 1933-ban nyitotta meg a kapuit, 
és ezt követően évtizedeken keresztül a kulturális élet központ-
jának számított. Magyarország Kormánya 5,5 milliárd forintnyi 
támogatással járult hozzá a felújításához.

Budai Vigadó (Hagyományok Háza)
A felújított Budai Vigadóban kapott helyet a Hagyományok Háza. 
Az épület viszonylag egyszerű eklektikus külsejét a pompás 
szecessziós belső díszítés kompenzálja. Bruttó 7,5 milliárd 
forint összköltségű beruházásból újulhatott meg.

Zeneakadémia
Kiemelt nemzeti intézményként a kulturális örökség ápolását 
és megőrzését jelentő feladatokat is ellát. A zenepalota felújítása 
2013-ban fejeződött be közel 12,2 milliárd forint uniós és 
1,6 milliárd forint hazai forrásból. Ünnepélyes újraavatására 
2013. október 22-én Liszt Ferenc születésének 202. évfordulóján 
került sor. 
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HATÁRTALAN HAGYOMÁNYOK
ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

1982 óta minden évben megrendezésre kerül a népzene, a néptánc 
és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje. Az élő népművészet 
összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, de 
széles körű szakmai összefogással valósul meg.

MESTERSÉGEK ÜNNEPE

A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiemelt rendezvénye 
immár évtizedek óta a Mesterségek Ünnepe. A Budavári Palota ad 
otthont az ország legnagyobb népművészeti fesztiváljának. 

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK
A Magyarország Kormánya által támogatott Hagyományok Háza 
a kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő 
jelentőségű nemzeti kulturális intézménye, 2017-ben elkezdte 
a határon túli hálózatosodás megszervezését és a megyei 
feladatellátás kiterjesztését. 

A hálózatosodás célja a néptáncos-népzenei-kézműves kezdemé-
nyezések hosszú távú megőrzése és a fájó hiányok pótlása, va-
lamint a mobilitás erősítése, valamint a mobilitás erősítését, a 
máshol tárolt, de a régióból származó gyűjtések összegyűjtése 
és visszajuttatása, néprajzilag, népzeneileg még értékes területek 
feltérképezése és az ottani gyűjtések megszervezése. Folyamat-
ban van OKJ-s, mesterséget adó képzések indítása a kézmű-
vesség területén, valamint gyermekprogramok megszervezése, 
bővítése.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK KIEMELT CÉLJA 
HAGYOMÁNYAINK MEGŐRZÉSE ÉS A KÖVETKEZŐ 

GENERÁCIÓK SZÁMÁRA VALÓ ÁTADÁSA.

A HAGYOMÁNYOK HÁZA-HÁLÓZAT MAGYARORSZÁG TÖBB 
MEGYÉJÉBEN, VALAMINT KÁRPÁTALJÁN, ERDÉLYBEN, 
A VAJDASÁGBAN ÉS A FELVIDÉKEN MÁR MŰKÖDIK. 

2019-TŐL SZLOVÉNIA ÉS HORVÁTORSZÁG IS 
BEKAPCSOLÓDIK A MUNKÁBA.
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KÖZÖS EREDMÉNYEINK:A NÉPI HAGYOMÁNYOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ HUNGARIKUMAINK

A 100 Tagú Cigányzenekar művészeti és 
hagyományőrző teljesítménye

A magyar huszár

A matyó népművészet, egy hagyományos közösség 
hímzéskultúrája

A tokaji történelmi borvidék kultúrája

Halasi csipke

Herendi porcelán

Hollóházi porcelán

Hollókő ófalu és környezete

Kalocsai népművészet: írás, hímzés, pingálás

Klasszikus magyar nóta

Magyar cimbalom

Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje

Táncházmódszer mint a szellemi kulturális örökség 
átörökítésének magyar modellje

Tárogató

Zsolnay porcelán és kerámia

KÖSZÖNJÜK A HAGYOMÁNYŐRZŐKNEK, NÉPMŰVÉSZEKNEK, 
KUTATÓKNAK ÉS OKTATÓKNAK, HOGY MUNKÁJUKKAL, VALAMINT 
PÉLDAÉRTÉKŰ HAZASZERETETÜKKEL HOZZÁJÁRULNAK SZELLEMI 

ÖRÖKSÉGÜNK ÉS KULTÚRÁNK TOVÁBBÉLÉSÉHEZ!

Magyarország Kormánya kiemelten támogatja a népi 
hagyományok ápolását;

a teljes Kárpát-medencére kiterjedő programot hozott létre;

otthont adott a hagyományos népi kultúrának;

felújította az ikonikus épületeket;

támogatja az országos népművészeti rendezvényeket;

pályázati forrást biztosít a népművelő civil szervezetek 
számára;

támogatja a hagyományokra alapuló mesterségek 
újjáéledését; 

folyamatosan növekvő támogatást nyújt hagyományőrzésre.
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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. A „Hagyományőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatás” megne-
vezésű jelölőnégyzetben elhelyezett jellel hozzájárul, hogy az általános kormányzati tájékoztatáson túl az adatkezelő hagyományőrzéssel, hagyományokkal, népművészettel 
és ezekkel összefüggő közös eredményekkel 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 adatke-
zelési nyilvántartást vezet. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, 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 sze-
mélyes 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. Tör-
lésre jogosult az érintett, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy az érintett visszavonja az 
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett a 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 visszavonásá-
hoz 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.kor-
manytajekoztato@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). Fotó: kormany.hu, MTI, shutterstock.hu, gettyimages.com

Hozzájárulok közölt személyes adataim hagyományőrzéssel kapcsolatos további 
tájékoztatás céljából történő kezeléséhez


