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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
A kiadvány részét képező „Maradjunk kapcsolatban” adatlap kitöltésével és a Miniszterelnöki Kabinetirodának történő visszaküldésével friss infor-
mációkhoz juthat. Amennyiben továbbra is kapcsolatban kíván maradni Magyarország Kormányával, kérjük, írja alá az adatkezelési hozzájáruló 
nyilatkozatot – ezzel hozzájárul közölt személyes adatainak (név, cím, telefonszám) kezeléséhez –, és küldje vissza a „MINISZTERELNÖKI KABI-
NETIRODA 1896” címre. Amennyiben elektronikus úton is kapcsolatot kíván tartani, kérjük, adja meg e-mail-címét. Személyes adatai (név, cím, 
e-mail-cím, telefonszám) megadásával és az adatlap aláírásával Ön hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait (név, cím, e-mail-cím, telefonszám) 
további kapcsolattartás, véleménykérés és a legfontosabb kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából Magyarország Kormá-
nya a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezelje. Magyarország Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat  
a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.) látja el. A személyes adatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
(1081 Budapest, Csokonai utca 3.) a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) bevonásával dolgozza fel 
és az IdomSoft Zrt. (1138 Budapest, Váci út 133.) tárolja. Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, 
a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jog. A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érin-
tett 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 címzet-
tekről, 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 rendelkezé-
sére bocsátja. Ön mint érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. Az adatkezelés korlátozásához 
való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 
Ön mint érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést abban az esetben is, ha az adatkezelés jogellenes, és 
az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását – vagy amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége 
a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ab-
ban az esetben, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott 
hozzájárulását visszavonja, és kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A hozzájárulása 
alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az Ön által megjelölt harmadik 
személy részére történő átadását. A kapcsolattartási célból megadott adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben  
az esetben az adatait az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel. Ön mint érintett a személyes 
adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Miniszterelnöki Kabinetirodához (1014 Budapest, 
Színház utca 1.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu; postai levélcíme: Miniszterelnöki Ka-
binetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9) panasszal élhet. Bíróság előtti jogérvényesítés esetén 
a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, 
Pf. 16) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kiadásért és 
szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (1014 Budapest, Színház utca 1.).

Hatékony és eredményes lépéseket tettünk a Magyarországra 
érkező silány minőségű vagy hamisított mézek visszaszorítása 
érdekében. A hazánkba érkező import mézet folyamatosan 
ellenőrizzük. 

Magyarország határozott brüsszeli fellépésének is köszönhetően 
az Európai Bizottság 2021 októberében ígéretet tett a mézkeverékek 
származásjelölési előírásának felülvizsgálatára. Emellett előkészítjük a 
Magyar Élelmiszerkönyv módosítását, így lehetővé válik majd 
az uniós előírásoktól függetlenül a származási országok pontosabb 
feltüntetésének az előírása.

Magyar kezdeményezésre megkezdődött a hatályos Mézdirektíva 
módosítása, melynek célja többek között egy olyan elfogadhatatlan 
méhészeti technológia felszámolása, mely kedvezőtlenül befolyásolja 
a magyar méz világpiaci pozícióját: éretlen mézet ne lehessen 
elvenni a méhektől, és azt mesterségesen besűrítve, mézként piacra 
juttatni.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR MÉHÉSZTÁRSADALOMNAK, 
HOGY A NÖVÉNYEK BEPORZÁSÁT BIZTOSÍTÓ MÉHCSALÁDJAIK 

GONDOZÁSÁVAL HOZZÁJÁRULNAK MAGYARORSZÁG 
ÉLELMEZÉSBIZTONSÁGÁHOZ, VALAMINT 

A BIOLÓGIAI SOKSZÍNŰSÉG ÉS AZ ÖKOSZISZTÉMA-
SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTÁSÁHOZ.

2010 óta folyamatosan nő Magyarországon 
az egy főre jutó mézfogyasztás.

2010
0,4 kg/
fő/év

2021
1 kg/
fő/év
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KÖZÖS EREDMÉNYEINK

Az Európai Parlament 2018 márciusában elsöprő többséggel 
fogadta el azt az Erdős Norbert európai parlamenti képviselő 
által előterjesztett „Mézjelentést”, amely több fontos célkitűzést 
és feladatot határoz meg az európai méhészek hatékonyabb 
támogatása és tevékenységük megkönnyítése érdekében. 
A Mézjelentés tartalmi elemeit, javaslatainak megvalósítását 
az Agrárminisztérium irányadónak tartja az ágazat, a hazai 
termelők és a méhcsaládok védelme érdekében.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Programhoz tagállami hatáskörben 
adható legmagasabb mértékű hazai forrás biztosításának 
köszönhetően a méhészeti ágazat 2010-től 19 milliárd forint összegű 
támogatásban részesült. A támogatási keret legnagyobb hányadát 
a varroa atka elleni védekezésre fordította a méhésztársadalom.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program hároméves ciklusainak 
támogatási kerete folyamatosan emelkedik. A 2020 és 2022 közötti 
időszakban már mintegy 8 milliárd forint együttes hazai és uniós 
támogatási forrás áll rendelkezésre, ami az előző ciklushoz képest 
több mint 50%-os többlettámogatás biztosítását teszi lehetővé. 
Így a termékminőséget és termelési hatékonyságot növelő eszközök, 
gépek vásárlását is nagyobb támogatási összeg segíti a jövőben.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program megnövelt 
keretösszegének köszönhetően a méhészek több mint 

800 millió forinttal több támogatásban részesülhetnek!

Az Agrárminisztérium gyors jogalkotási munkájának is 
köszönhetően a magyar méhészek már a 2020-2021. évi 
végrehajtási időszakban ki tudták használni a Magyar 

Méhészeti Nemzeti Program több mint 800 millió forinttal 
megemelt keretösszegét, amely lehetőséget csupán néhány 

tagállam tudta biztosítani méhészei számára. A nemzeti 
program keretösszegének uniós szinten történő növelése 

az erőteljes és kitartó magyar érdekképviseletnek is köszönhető.

Az Agrárminisztérium 2021 elején az EU-ban elsőként 
bevezette a méhészek számára is nyitva álló mezőgazdasági 
krízisbiztosítási rendszert. Az egyedülálló kockázatkezelési eszköz 
akár 70 százalékban képes pótolni a méhészeti tevékenység során 
a csatlakozott termelők számára az önhibájukon kívüli okból 
keletkezett jövedelemkiesésüket.

A háromszorosára növelt vidékfejlesztési forrásokból elindított 
Megújuló vidék, megújuló agrárium program fejlesztési pályázatai 
óriási lehetőséget nyitottak a méhészek számára építési 
beruházásaik, valamint a méhészkedéshez szükséges eszközök 
és gépek beszerzésének támogatott módon történő megvalósítására.

Az Agrárminisztérium által indított, rendkívül sikeres Településfásítási 
Programmal sok, méhészeti szempontból értékes fafaj került 
ültetésre, amely hozzájárul a gyűjtőhelyek területének és 
számának növekedéséhez. A programban pályázhattak méhészeti 
egyesületek is, felhívva ezzel is a beporzók és a fák közötti 
nélkülözhetetlen kapcsolatra a figyelmet, és erősítve a helyi 
közösségek közötti kohéziót.

100 millió forintot különített el a kormány annak elősegítése 
érdekében, hogy hazánk sikeresen pályázhasson a 2025. évi 
Nemzetközi Méhészeti Kongresszusnak a megtartására.

Lehetővé tettük, hogy a méhészek a többi gazdálkodóhoz képest is 
egyedülálló mértékig részesülhessenek személyi jövedelemadó-
mentességben.

A magyarországi méhegészségügyi hálózat munkája nemzetközi 
szinten is kimagasló. Közel 1000 méhész részesült méhegészségügyi 
képzésben.

Tisztelt Méhészek!

A méhekre és a méhészekre nem csak 
egy mezőgazdasági ágazat szereplőiként 
tekintünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
még az agráriumon belül is az átlagosnál 
jóval több kockázat és nehézség között 
végzik mindennapi munkájukat. 

Célunk ezért az, hogy hatékony segítséget 
nyújtsunk a méhészek számára. Magyarország 

előre megy, nem hátra! Ennek érdekében bővítettük a Magyar 
Méhészeti Nemzeti Programból igényelhető támogatások körét, 
és fenntartjuk a nemrégen bevezetett méhegészségügyi támo-
gatást. A Magyarország Kormánya által háromszorosára növelt 
vidékfejlesztési forrásoknak köszönhetően soha nem látott mértékű 
lehetőség van a méhészek kezében is fejlesztések végrehajtására. 
Biztosítottuk azt is, hogy a méhészek a többi gazdálkodóhoz képest is 
egyedülálló mértékig részesülhessenek személyi jövedelemadó-
mentességben. 

Az európai és hazai mézpiac védelme érdekében folytatjuk 
a mézjelölés egyértelmű szabályainak megteremtésére irányuló 
munkánkat Brüsszelben, hatóságaink pedig itthon folyamatos 
ellenőrzésekkel védik a méztermelőket. Büszkén támogatjuk, 
hogy hazánk pályázzon a 2025. évi Nemzetközi Méhészeti 
Kongresszusnak a megtartására, amely pályázat előkészületeire 
100 millió forintot el is különített a kormány.

Köszönjük, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak egy élhetőbb 
környezet megteremtéséhez. Céljaink közösek, a jövőben is 
számítunk Önökre mint stratégiai partnereinkre.

Tisztelettel:
Nagy István
agrárminiszter


