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MÉG IDEJÉBEN LÉPTÜNK

NYITRAI ZSOLT | A korai kormányintézkedésekkel hazánk még idejében lépett a koronavírus
felismerését és kezelését illetően. A folyamatosan vásárolt védőfelszerelések, tesztek,
maszkok számát tekintve szintén jól állunk – jelentette ki lapunknak adott interjújában a
kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő.

Mennyire fontos a kormánynak a társadalmi kapcsolatok építése a mostani, különleges helyzetben?
– A párbeszéd és a közös munka mindig is központi szerepet játszott a Fidesz közéleti gondolkodásában. A hazai közéleti tradíciók szövetéből a szocializmus kiölte azt a fajta nyitott, proaktív, közösségi gondolkodást, amellyel a politika és
az egyes társadalmi igényeket képviselő csoportok valós módon együtt tudtak működni. Amikor 26 évvel ezelőtt közéleti pályára léptem, bennem is megfogalmazódott az igény,
hogy egy másfajta politikai kultúrát szeretnék építeni. A társadalmi csoportokkal folytatott együttműködést már ellenzékben is elsőrendű fontosságúnak tartottuk, kormányra kerülve ez még hangsúlyosabbá vált. Orbán Viktor azzal bízott
meg 2016-ban, hogy a kiemelt társadalmi csoportok ügyeit feltérképezzem, s azok előrehaladását, megoldását a kormányzaton belül segítsem. Csapatommal a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozom. Ez azért előnyös, mert innen közvetlenül mindegyik tárca együttműködését tudjuk kérni a legfontosabb ügyekben. A különböző érdekcsoportokkal való kapcsolattartás, partnerség és kooperáció már évek óta kiemelt
szerepet kap a kormány munkájában, s ennek a most kialakult
helyzetben fokozottan megnőtt a jelentősége. A szervezetekkel kialakult partnerségi viszony, az, hogy „egy telefonból”

Jelen helyzetben
mindent megelőz
a magyar állampolgárok
egészségének védelme.
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elérjük egymást, most kifejezetten segíti a veszélyhelyzet kezelését, hiszen közös célunk, hogy minél előbb és minél kevesebb veszteséggel győzzük le együtt a járványt.
– Miként tudnak párbeszédben állni a választópolgárokkal
a kijárási korlátozás idején?
– Az intézkedés célja, hogy a járvány terjedési sebessége lelassuljon. Ugyanakkor lényegesnek tartom, hogy a szegmentált társadalmi csoportokat érintő fontos kérdések ne vesszenek el a hírtengerben. Ezért velük speciális csatornákon keresztül kommunikálunk: kiadványok, szakmai folyóiratok,
videók készülnek, hírleveleket kapnak az őket érintő kérdésekről, problémákról.
– Melyek most a kiemelt társadalmi ügyek?
– Jelen helyzetben mindent megelőz a magyar állampolgárok egészségének védelme. E mellett is ellátjuk a folyamatban lévő ügyeket, képviseljük és elősegítjük a különböző társadalmi csoportok, valamint a kormány közötti együttműködést. A kiemelt csoportok tagjait a társadalmi szerkezeten belüli azonos élethelyzet köti össze; e körbe tartoznak például a
fogyatékossággal élők, a cukorbetegek, a nyugdíjasok. Vannak, akiket az azonos foglalkozás, hivatás fűz egybe, többek
között az egészségügyben tevékenykedőket, a gyógyszerészeket, a gazdákat, a borászokat, a rendvédelmi dolgozókat. Kiemelném a pedagógustársadalmat, amely hihetetlenül gyorsan alkalmazkodott a digitális oktatáshoz. Külön köszönet illeti meg e csoport tagjait, mert a jövő nemzedékének tanítása
most még inkább az ő lelkiismeretes munkájukon és rugalmasságukon alapszik.
– Kikkel dolgoznak együtt?
– Többek között olyan közösségekkel, amelyeket az azonos életmód, hobbi köt össze, mint a természetjárás, a horgászat, a kerékpározás vagy az e-sport. Véleményem szerint
Magyarország kormányának egyik fontos feladata, hogy átérezze mások élethelyzetét, megértse céljaikat, problémáikat.
Ennek fontos eleme, hogy a munkánk által létrejött egy olyan
hiteles közéleti folyosó, amelyen át közvetlenül nekem tudják
feltenni a kérdéseiket, jelezni szektorális gondjaikat, megfogalmazni javaslataikat, melyeket közvetítek az operatív törzs
felé, illetve a kormány irányába. Ezeknek a megbízható part-
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nerségi kapcsolatoknak köszönhetően mi is a szervezetek segítségét kérhetjük annak érdekében, hogy közösen, könnyebben legyünk túl ezen az időszakon, valamint a hiteles tájékoztatás eljuthasson minden magyar állampolgárhoz.
– Közismert, hogy idősebb honfitársaink közül sokan küzdenek magas vérnyomással, cukorbetegséggel vagy más jellegű problémákkal. Az általában leterhelt hazai egészségügyi
intézményektől milyen visszajelzések jönnek ebben a speciális helyzetben?
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miniszterelnöki biztosként dolgozott, feladatkörébe a kormányzati
konzultációk irányítása és a kormányzat humánpolitikai ügyei tartoztak.
2012. május 8-án Orbán Viktor kinevezte az új, egri központú – Heves

megyei 1. számú – választókerület elnökének.

2013. július 2-án a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Heves megyei

szervezete elnökének választották.

2013. szeptember 19-én Orbán Viktor a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóságának az irányításával bízta
meg.
2015. június 1-jétől Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a

Heves megyei fejlesztési projektek megvalósításának a támogatása
céljából miniszteri biztossá nevezte ki.

2016. november 15-én Orbán Viktor a kormányzat stratégiai társadalmi

kapcsolatainak összehangolásával bízta meg.

– A járvány elsősorban az időseket, illetve a valamilyen
krónikus betegséggel küzdőket veszélyezteti leginkább. Ezért
őket külön kérjük, hogy meglévő egészségügyi gondjaikra tekintettel lehetőség szerint még inkább működjenek együtt a
korlátozó intézkedések betartásában, és maradjanak otthon a
koronavírus idején.
A hatékony védekezéshez pedig szükséges az előbbiekben
említett folyamatos visszajelzés az érintett szervezetektől.
Ezek alapján tudjuk ugyanis kisebb csoportokra bontva, szegmentáltan tájékoztatni az érintetteket, hogy mire kell a leginkább odafigyelniük ebben a járványügyi helyzetben. Ami
a magyar egészségügyi rendszert illeti, a korai kormányintézkedésekkel hazánk még idejében lépett a koronavírus felismerése és kezelése terén. A folyamatosan vásárolt védőfelszerelések, tesztek, maszkok számát tekintve jól állunk, s az
Eurostat friss adatai alapján a százezer lakosra vetített kórházi ágyak aránya is hazánkban sokkal jobb, mint például
Spanyolországban vagy Olaszországban. Az eddig eredményesnek mondható védekezéshez azonban nélkülözhetetlen a
lakosság együttműködése, az intézkedések betartása. Ezzel
elősegíthetjük, hogy az egészségügyi intézmények leterheltsége is fokozatos legyen. Hálával tartozunk a magyar egészségügyben dolgozóknak az ápolóktól kezdve az orvosokon, a
patikusokon és a mentősökön át a diabetológusokig. A szakemberek a családjukat a háttérbe helyezve hihetetlen teljesítményt nyújtanak mindennap. Köszönjük nekik.
– Miként reagált a társadalom a koronavírus okozta sokkra?
Jelent-e az egyfajta előnyt, hogy a nyugat-európai országokhoz képest hozzánk később jutott el a járvány?
– A társadalom jól reagált, és ez annak köszönhető, hogy
erős nemzet vagyunk, s a kormány egy percre sem hagyta magára a magyarokat. Gyorsan egy új, működő struktúrát hoztunk létre, amelyben az egészségügy, a rendőrség, a közigazgatás és a tudományos élet jó vezetéssel felállt és harcol. Ön-

2018. április 8-án ismét országgyűlési egyéni mandátumot szerzett a

Heves megyei 1. számú választókerületben.

2018. május 18-án Orbán Viktor kiemelt társadalmi ügyekért felelős

miniszterelnöki megbízottnak nevezte ki.
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kéntesként is segítem a védekezést, s azt látom, hogy érzik ezt
az emberek, és ők is segítenek, együttműködnek ott, ahol lehet. Kulcsfontosságú szerepe volt annak is, hogy a kormány
döntéseinek iránya és összefüggése a migráció, a bevándorlás
kihívását tekintve nem tette átjáróházzá Magyarországot, ezáltal az emberek kontrollálatlan áramlása, annak kezelhetetlensége nem fokozta a kórokozó terjedését. Fontos, hogy idejében reagált a kabinet a vírus érkezésére, nem tétlenül várta,
amíg hazánkba is eljut, hanem a megfelelő döntésekkel felkészült a pandémiára. A magyar polgárok eddig együttműködtek, s bízom benne, hogy a jövőben is megértik, elismerik és követik a kormány biztonsági, a lakosság érdekeit előtérbe helyező intézkedéseit.
– Kialakulhat-e a közeljövőben nemzeti konszenzus olyan
ügyekben, mint például a járvány, járványok kezelése?
– Az emberek egész életük során az „igen” és a „nem” válaszok között ingáznak, de vannak olyan társadalmi ügyek,
amelyek megmutatják, hogy fontos a közösen kimondott, határozott „igen”, amely a jövőbe vetett társadalmi bizalmat
mutatja. Ez személy szerint nekem és a Fidesznek mindig kiemelt fontosságú volt és lesz is. Ilyen az a téma, amellyel a
rendszerváltás óta minden magyar kormánynak foglalkozni
kellett volna, de egyedül a Fidesz helyezte a megfelelő polcra:
a családok védelméről szóló konzultáció, amely megmutatta,
hogy nemzeti konszenzus van a családpolitika terén. A felmérések is azt támasztják alá, hogy a magyar társadalom elégedett a koronavírus terjedése ellen tett eddigi intézkedésekkel.
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– Felgyorsult a kormányzati döntéshozatal, de bírják-e ezt
a tempót a közigazgatási szervek helyben? Mik a vidéki benyomásai? Hogyan segítenek az önkormányzatok?
– A közigazgatási szervek megfelelően alkalmazkodtak a
járványügyi helyzethez. A kormányhivatalok munkájának a
megkönnyítése és a szoros kontaktusok elkerülése érdekében
számos gyors kormányzati intézkedés történt, jelentősen bővült az elektronikus ügyintézések köre is. Helyi szinten fontos, hogy az adott térség országgyűlési képviselője aktívan
részt vegyen a kommunikációban, s a lehetőségeihez mérten
a legszélesebb körben és eszközökkel tájékoztassa a lakosságot. Én politikai pártállástól függetlenül összehívtam a választókerületem polgármestereit, s tájékoztattam őket: segítek nekik, mert ez közös ügy. Ez azért is fontos, mert a kisebb településeken, ahol a digitális módszerekkel kevésbé jutnak el
az üzenetek a lakosokhoz, rengeteg múlik azon, hogy a helyi képviselők milyen módon segítik a kormányzati intézkedések és üzenetek eljuttatását a polgárokhoz.
– Az ellenzék számos területen bírálja a kormányzati, parlamenti döntéseket. Hogy érzi, konstruktívak az ellenzéki pártok javaslatai?
– Természetesen a kormány nyitott azon építő jellegű javaslatokra, amelyek a magyar lakosság érdekeit szolgálják.
Az ellenzék az esetek nagy részében demagóg és hiteltelen,
pedig most a legszélesebb körű összefogásra lenne szükség.
Ezért is kértük az együttműködésüket, mert most számukra
is a magyarok egészségének a védelme kellene legyen az
elsődleges cél. Jelenleg magyar honfitársaink, családtagjaink, rokonaink, barátaink élete múlhat azon, hogy mennyire
gyorsan reagálunk a fejleményekre. Fontos lenne, ha a baloldali ellenzék érezné ennek súlyát és megfelelően együttműködne a jövőben.
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