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Hallgassuk meg egymást!
Beszélgetés Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal

Let’s Listen to Each Other!
Conversation with Prime Minister’s Commissioner Zsolt Nyitrai

PP Ön Orbán Viktor miniszterelnök 
társadalompolitikai főtanácsadójaként 
dolgozik a Miniszterelnöki Kabinetiro-
dán. Mit is jelent ez a feladat pontosan?
– A véleménycsere és a közös munka min-

dig is kiemelt szerepet játszott a Fidesz gon-
dolkodásában. A magyar közéleti kultúra 
gyakorlatából a sok évtizednyi szocializmus 
kikapcsolta azt a fajta nyitott, kezdeményező 
közösségi gondolkodást, amikor a politika és 
az egyes társadalmi rétegeket képviselő cso-
portok valós módon együtt tudtak működni. 
Amikor 26 évvel ezelőtt közéleti pályára lép-
tem, megfogalmazódott bennem is az igény 

egy újfajta politikai kultúra fel-
építésére. A társadalmi csopor-
tokkal folytatott együttműkö-
dést már ellenzékben is kiemelt 
gyakorlatnak tartottuk, kormá-
nyon ez még fontosabbá vált. 
2016-ban Orbán Viktor azzal 
bízott meg, hogy a kiemelt tár-
sadalmi csoportok ügyeit feltér-
képezzem és azok előrehaladását, 
megoldását a kormányzaton 
belül segítsem. A Miniszterelnö-
ki Kabinetirodán dolgozunk a 
csapatommal, ami azért is elő-
nyös, mert innen minden mi-
nisztérium együttműködését 
tudjuk kérni ezen kiemelt ügyek-
ben. A különböző érdekcsopor-
tokkal való partnerség és kapcso-
lattartás, együttműködés már 
évek óta főszerepet kap a kor-
mány munkájában. Ennek a 
most kialakult krízishelyzetben 
fokozottan megnőtt a jelentősé-

ge. Elmondhatom, hogy az évek során jó 
szakmai együttműködés, emberi kapcsolat 
alakult ki a különböző szervezetekkel, akiket 
egy telefonnal elérünk és akikkel már félsza-
vakból is megértjük egymást. Ez nagyban 
elősegíti a koronavírus kríziskezelését, hiszen 
közös célunk, hogy minél előbb és minél ke-
vesebb emberi és gazdasági veszteséggel győz-
zük le együtt a járványt. 

PP Magyarország kormánya azt ígéri, 
hogy egyetlen magyart sem hagynak 
magára. Ez miben nyilvánul meg? Gon-
dolom, jelen helyzetben még inkább 
felértékelődik az ön szakterülete is, 
mint a kiemelt társadalmi ügyek keze-
lése. 
– Most a magyar állampolgárok egészsé-

gének védelme a legfontosabb, ezért nemzeti 
és közéleti összefogásra van szükség. A járvány 
kezelése mellett is ellátjuk a folyamatban lévő 
ügyeket, képviseljük és elősegítjük a külön-
böző társadalmi csoportok és a kormány 
közötti együttműködést. Közéleti munkám 

PP You work as Prime Minister Viktor 
Orbán’s Chief Social Policy Advisor at 
the Prime Minister’s Office. What does 
this task mean exactly?
– Exchange of views and joint work have 

always been prominent in the mindset of 
Fidesz. Many decades of socialism excluded 
the kind of open, proactive community 
thinking from the practice of Hungarian 
public culture in which politics and groups 
representing certain social layers are able to 
work together in a real way. When I started 
career in politics 26 years ago, I articulated 
the need to build a new kind of political 
culture. We had considered cooperation 
with social groups a priority already in the 
opposition, and it has grown even more 
important for us since we became the gov-
erning party. In 2016, Viktor Orbán com-
missioned me with the mapping of the af-
fairs of key social groups and helping their 
progress and solution within the govern-
ment. We work with my team at the Prime 
Minister’s Office, which is beneficial be-
cause from this place we can ask all minis-
tries to cooperate with us in these priority 
issues. Partnership and maintenance of 
relations with various interest groups have 
been at the forefront of the government’s 
work for many years. This has become in-
creasingly important in the current crisis. I 
can say that over the years, we have devel-
oped good professional cooperation and 
human relations with the various organisa-
tions whom we can easily reach by phone 
and with whom we understand each other 
from a few words. This will greatly contrib-
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elejétől vallom – és ez napjainkban talán egy-
re erősebben igaz az élet különböző területe-
in – az információ pontosan annyit ér, ameny-
nyit a forrása. Mi pedig a hiteles, hosszú távú 
munka eredményeként első kézből, az érin-
tettektől kapjuk az információkat, kéréseket, 
és azon dolgozunk, hogy ezek a gyakorlatban 
is megvalósuljanak. Így gyorsabban és ered-
ményesebben zajlik a különböző társadalmi 
csoportokkal történő párbeszéd és érdekérvé-
nyesítés. Egy demokráciának mindig szüksé-
ge van a megújulásra, amelyet ez a fajta mun-
ka is elősegít, mivel a nap mint nap friss és 
fontos reakciók, véleménycserék eredménye-
ként fontos döntések születhetnek.

PP Hogyan valósul ez meg a gyakorlat-
ban? Milyen konkrét megkereséseket 
kapott? Mondana néhány példát?
– Ebben a helyzetben is folyamatosan 

jönnek a szektorális, speciális megkeresések. 
Fontosnak tartom, hogy van egy közéleti 
folyosó köztük és a kormányzat között, mivel 
így az azonos helyzetben lévők különleges 
problémái, céljai, javaslatai el tudnak jutni a 
döntéshozókhoz. Persze nem tudunk min-
dent megoldani, de természetesen mindenki 
arra törekszik a csapatomban, hogy tudjunk 
segíteni, előrehaladni. Nem azt nézzük, hogy 
„hogyan nem lehet valamit megoldani”, ha-
nem azt, hogy mi a megoldás kulcsa. Ilyen 
megkeresés volt például a cukorbetegek ré-
széről a gyógyászati segédeszközök és a teszt-
csíkok e-receptre történő feliratása, amely 
lehetővé teszi, hogy nem kell elmenni az 
orvoshoz, ezáltal is csökken a személyes ta-
lálkozások száma a koronavírus idején. Ha-
sonló a szőlő- és bortermelők járulékcsök-
kentése, amely reményt és kitartást adhat 
nekik ebben a nehéz gazdasági időszakban. 

ute to the management of the coronavirus 
crisis, as our common goal is to defeat the 
pandemic together as soon and with as few 
human and economic losses as possible.

PP The Hungarian Government prom-
ises that no Hungarians will be aban-
doned. How does this manifest itself? 
In the current situation, Your field of 
expertise will probably become even 
more valuable as the management of 
priority social issues.
– Now the protection of Hungarian citi-

zens’ health is of paramount importance, 
therefore national and political cooperation 
is necessary. In addition to dealing with the 
pandemic, we are managing ongoing affairs, 
representing and facilitating cooperation be-
tween various social groups and the govern-
ment. Since I started my public work, I have 
believed — and this is perhaps increasingly 
true today in various areas of life — that in-
formation is worth exactly as much as its 
source. And as a result of our persistent, au-
thentic activities over the years, we receive 
first-hand information and requests from 
stakeholders, and we endeavour to put these 
into practice. This way, the dialogue with and 
the advocacy of different social groups is 
faster and more effective. A democracy always 
needs renewal, which we also facilitate with 
our work, because daily fresh and important 
reaction and exchange of opinions can shape 
important decisions.

PP How does this happen in practice? 
What specific requests did You receive? 
Can You give us some examples?
– Even in this situation, sectoral, special 

inquiries are constantly coming. I consider it 

important that a political corridor exists be-
tween them and the government, because this 
way the special problems, goals and sugges-
tions of people in similar situations can reach 
the decision-makers. Of course, we cannot 
solve everything, but the members of my 
team aim to help and make progress. We are 
not looking at “how not to solve something”, 
but focus on the key to the solution. One such 
request was the e-prescriptions of medical aids 
and test strips for diabetics, allowing them to 
stay away from doctors’ offices, thereby reduc-
ing the number of personal meetings during 
the pandemic. Similar is the reduction of tax 
contributions for grape growers and wine-
makers, which can give them hope and per-
severance in this difficult economic period. I 
could also mention the constant orientation 
of people with disabilities and the improve-
ment of the accessibility of this channel. We 
have helped to amend the legislation that 
eases administration when we restart the 
economy, by expanding the validity of build-
ing permits which expire during the state of 
danger by one year. So we are getting a lot of 
rational, important suggestions and we are 
trying to effectively usher them towards a 
solution.

PP What organisations are You con-
nected to? Whom is this social dia-
logue conducted with?
– These are priority groups linked by the 

same life situation within the social struc-
ture, such as people with disabilities, diabet-
ics and pensioners. Others are connected by 
the same occupation or profession, like the 
group of healthcare workers, pharmacists, 
educators, winemakers, farmers or law en-
forcement workers. We have to highlight 
healthcare workers and the farmer society 
who have adapted incredibly quickly to the 
current situation and are now doing their 
best to keep Hungary afloat. We owe special 
thanks to them for showing future genera-
tions that now the country’s resilience relies 
even more on their conscientious work, their 
expertise in health and science, and the do-
mestic food supplies. In addition, we coop-
erate with communities that share the same 
lifestyle and hobbies as hiking, fishing, bik-
ing or e-sports. In my opinion, one of the 
important tasks of the Hungarian Govern-
ment is to feel sympathy with other people’s 
life situation, to understand their goals and 
difficulties. Thanks to these reliable partner-
ships, we can also ask for the help of or-
ganisations in order to make it easier to get 
past this period together and to ensure that 
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Említhetném még a fogyatékossággal élők 
folyamatos tájékoztatását és ennek a csator-
nának az akadálymentesítését. Segítettük 
annak a jogszabálynak a módosítását, amely 
a gazdaság újraindításánál jelent adminiszt-
ratív könnyebbséget, azzal, hogy a veszély-
helyzet ideje alatt lejáró építési engedélyek 
hatálya egy évvel meghosszabbodik. Szóval 
sok észszerű, fontos javaslatot kapunk, és 
igyekszünk ezeket hatékonyan előre vinni a 
megoldás felé.

PP Milyen szervezetekkel állnak kap-
csolatban? Kivel zajlik ez a társadalmi 
párbeszéd?
– Ezek olyan kiemelt csoportok, amelye-

ket a társadalmi szerkezeten belül, azonos 
élethelyzet köt össze, mint például a fogya-
tékossággal élők, a cukorbetegek, a nyugdí-
jasok. Vannak, akiket az azonos foglalkozás, 
hivatás köt össze, mint az egészségügyben 
dolgozók, gyógyszerészek, pedagógusok, 
borászok, gazdák, rendvédelmi dolgozók 
csoportja. Külön is meg kell említeni az 
egészségügyi dolgozókat és a gazdatársadal-
mat, akik hihetetlenül gyorsan alkalmaz-
kodtak a jelen helyzethez, és erőn felül biz-
tosítják most Magyarország talpon maradá-
sát. Külön köszönet jár nekik, mert a jövő 
nemzedékének megmutatják, hogy most 
még inkább az ő lelkiismeretes munkájukon, 
az egészségügyi és tudományos szaktudásu-

kon, valamint a hazai élelmiszerkészleteken 
alapszik az ország ellenálló képessége. To-
vábbá együtt dolgozunk olyan közösségek-
kel, akiket az azonos életmód, hobbi köt 
össze mint a természetjárás, horgászat, ke-
rékpározás vagy e-sport. Véleményem sze-
rint, Magyarország kormányának egyik 
fontos feladata, hogy átérezze mások élet-
helyzetét, megértse céljaikat, nehézségeiket. 
Ezeknek a megbízható partnerségi kapcso-
latoknak köszönhetően mi is a szervezetek 
segítségét kérhetjük annak érdekében, hogy 
közösen könnyebben legyünk túl ezen az 
időszakon, valamint, hogy a hiteles tájékoz-
tatás eljuthasson minden magyar állampol-
gárhoz. 

PP Hivatalában adódó feladatain túl 
személy szerint is szerepet vállal a ko-
ronavírus elleni védekezésben, például 
saját kezűleg is részt vett a közterületek 
fertőtlenítésében. Miért érezte fontos-
nak, hogy ilyen módon is segítsen?
– Hiszem, hogyha időnk, energiánk és 

élethelyzetünk lehetővé teszi, akkor a harc-
vonalban lévőket segítsük, legyünk ott és 
vállaljunk részt a terhekből. A munkám 
mellett hetente pár órában részt veszek a 
közterületek fertőtlenítésében és az egyéb 
védekezésben. Az a helyes, hogyha közéleti 
szereplőként ott vagyok és látom, tapaszta-
lom, hogy mi a helyzet a végeken. Több ezer 

honfitársunk tesz most ugyanígy. Köszönet 
érte.

PP Hogyan látja a vírus utáni világot?
– A poszt-Covid időszak az élet sok területén 

merőben más lesz, mint az azt megelőző világ. 
Át fog alakulni több szokásunk és az életmó-
dunk is. Változik majd az oktatás, a munka és 
az utazás világa. Előtérbe kerül a belföldi turiz-
mus. A távmunka biztosan erősödni fog, ami 
helyes is. Miért kellene például  Brüsszelbe 
utazni egy egyszerű megbeszélés miatt, ha az 
megoldható távkonferenciában is? Időt, energi-
át, pénzt spórolunk, és az ökológiai lábnyomunk 
is csökken majd. Háttérbe fog szorulni szerin-
tem a készpénz. Átalakul a nyomtatott sajtó 
piaca. Más lehet az étkultúra. Bízom benne, 
hogy tanulunk ebből a helyzetből és pozitív 
irányú folyamatok indulnak majd meg abban, 
hogy jobban odafigyeljünk egymásra, a környe-
zetünkre és magunkra. Abban is bízom, hogy 
Magyarország, a magyar emberek és vállalko-
zások gyorsan talpra tudnak majd állni – Ma-
gyarország kormánya ezt több programmal is 
segíti –, így újra felszállóágban leszünk majd. A 
történelemben már többször bizonyítottuk, 
hogy ez egy erős és kitartó nemzet. Magyaror-
szág pedig egy gyöngyszem: kiváló emberek és 
hagyományok, csodaszép tájak, finom ételek, 
italok, gyógyvizek között élünk. Van mire 
büszkének lennünk, nekünk magyaroknak.

Dr. Fodros István

authentic information reaches all Hungar-
ian citizens.

PP In addition to Your duties in Your 
office, You also play a personal role in 
the fight against the coronavirus, for 
example, You participated in the disin-
fection of public areas. Why did You 
feel it was important to help personally?
– I believe that if our time, energy, and life 

situation permits, we must help those in the 
front line, be there, and share the burdens. In 
addition to my work, I take part in the disin-
fection of public spaces and other forms of 
defence a few hours every week. The proper 
thing is to be there as a public figure, to see 
and experience what is going on in emer-
gency zones. Thousands of our compatriots 
are doing the same now. We have to thank 
them.

PP How do You see the world after the 
virus?
– The post-COVID period will be radi-

cally different in many aspects from the 
world before. Some of our habits and our 

lifestyle will change to a great extent. Educa-
tion, work and travel will change too. Do-
mestic tourism will have more emphasis. 
Teleworking is sure to get more dominant, 
which is just right. Why should be travel, for 
example, to Brussels for a meeting, if we can 
achieve the same results through a teleconfer-
ence? We will save time, energy and money, 
and our ecological footprint will get smaller. 
I think cash will be 
pushed into the back-
ground. The print me-
dia market is also trans-
forming. Dietary cul-
ture may become differ-
ent as well. I hope that 
we will learn from this 
situation and positive 
processes will help us 
pay more attention to 
each other, our environ-
ment and ourselves. I 
also trust that Hungary, 
the Hungarian people 
and their businesses will 
be able to recover quick-

ly – the Hungarian Government will help 
with several programmes – so we will be on 
the rise again. Through history, we have 
proven many times that this is a strong and 
resilient nation. And Hungary itself is a gem: 
we live among excellent people and tradi-
tions, with a wonderful landscape, delicious 
food, drink and medicinal water. We, Hun-
garians, have a lot to be proud of.


