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Interjú: Nyitrai Zsolttal, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottal

Minden vélemény fontos és számít
Legutóbb közel két-
millió ember fejtette ki 
gondolatait a nemzeti 
konzultációnak köszön-
hetően.

NYÍREGYHÁZA. Hazánkban je
lenleg 54 ezer civil szervezet 
működik és kap több milliárd 
forintos támogatást. Fontos 
munkát végeznek, amelyet 
a jövőben további források
kal segít a polgári kormány – 
mondta el szerkesztőségünk 
vendégeként Nyitrai Zsolt, a 
kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős miniszterelnöki meg
bízott.

Mit kell értenünk kiemelt társa-
dalmi ügyek alatt?
Vannak, akiket az élethely
zetük köt össze, ilyenek 
például a nyugdíjasok, a 
fogyatékkal élők vagy éppen 
a cukorbetegek. Mások a fog
lalkozás, a hivatás mentén 
rendeződnek egy táborba, 
példaként említhetők a peda
gógusok, védőnők, gyógy
szerészek. Megint mások az 
életmód, a hobbi, a szabad
idős vállalások miatt alkot
nak közösséget, ők lehetnek 
polgárőrök, természetjárók 
vagy horgászok. Feladatunk 
e kiemelt társadalmi csopor
tok számára fontos ügyek 
feltérképezése, kezdeménye
zéseik felkarolása, problé
máik megoldása az ügyinté
zések felgyorsításával és a 
visszajelzések értékelésével. 
Ezt a munkát a Miniszterel
nöki Kabinetiroda rendsze
rében végezzük, ami azért 
hatékony, mert valamennyi 
minisztériummal közvet
len kapcsolatban állunk, és 
kérhetjük a segítségüket, ha 
hozzájuk tartozó ügy merül 
fel. Olyan témákra, kérdé
sekre, pontokra koncentrá
lunk, amelyek összekötik az 
embereket és a társadalom 
egészét. A miniszterelnök 
engem azzal bízott meg, 
hogy segítsem ezen csopor
tok ügyeinek előrehaladását 
a kormányzaton belül.

Ebben a munkában milyen 
szerephez jutnak a civil közös-
ségek?
Magyarországon egyre több 
civil szervezet működik és 
egyre aktívabban, de lénye
gében csak visszaértünk egy 
kiindulási ponthoz. A szoci
alizmust megelőző időszak
ban hazánkat komoly civil 
társadalmi közösségi élet 
jellemezte, de a kommunis
taszocialista rendszer ezt le
építette, s kiterjesztette az ál
lami kontrollt az élet minden 

területére. Az elmúlt harminc 
évben kezdődött el ennek a 
visszaépítése. Jelenleg több 
mint 54 ezer civil szervezet 
működik Magyarországon, 
az ötezernél kevesebb lakosú 
településeken 15 ezer. Egyre 
jobban, egyre hatékonyabban 
dolgoznak, rendkívül komoly 
munkát végeznek, amiért 
nagy köszönet illeti őket, 
hiszen sokszor vesznek részt 
az oktatásban, nevelésben, 
a hagyomány és értékőr
zésben, de olyan rendkívüli 
helyzetek kezelésében is, 
mint amilyenbe a járvány 
sodorta az országot. A kari
tatív feladatokból is kiveszik 
részüket, erre jó példa itt, 
SzabolcsSzatmárBeregben, 
hogy megyei civil szerve
zetek kezdeményezésére 
október 9én a megyeházán 
véradást tartottak. Látjuk a 
vérellátás országos problé
máját, ebben a járványhely
zetben kevesebben jelentkez
nek, talán félve a fertőzéstől, 
de biztosíthatunk mindenkit, 
hogy maximális biztonsági 
feltételek mellett nyújthatják 
karjukat.

A külföldről finanszírozott civil 
szervezetek átláthatóságára 
hozott intézkedések sem törték 
meg ezt az aktivitást?
Itt két dolgot kell tisztán 
látni: önmagában a külföldről 
érkező támogatásokkal nincs 
gond, ha valaki a közjóért 
végez nyílt, szakmai mun
kát. Annak viszont akár még 
nemzetbiztonsági kockázata 
is lehet, ha valaki külföldről 
kapott pénzből átláthatatlan, 
politikai jellegű tevékenysé
get folytat. Ez a világ számos 
országában tiltott. Nem ez 
a civil szervezetek misszi
ója, de a másik fontos tény, 
hogy hazánkban elenyésző 
az olyan civil szervezetek 

száma, amelyek titkolni igye
kezett, külföldi forrásokból 
kapnak pénzt kétes politikai 
tevékenységhez. Magyaror
szágon a civilek meghatározó 
többsége köszöni szépen, él 
és dolgozik össztársadalmi 
szinten is elismert célokért. 
Bízom benne, hogy még 
többen lesznek, és még aktí
vabban veszik ki a részüket a 
közös munkából.

Milyen kormányzati támogatást 
kapnak ehhez?
Ez a szféra nagyon kedvező 
környezetben működhet, 
hiszen a civil szervezetek 
támogatása 2010 óta folya
matosan növekszik, a két és 
félszeresére emelkedett. A 
konkrét számok: 2010ben 
144 milliárd forintot kaptak, 
2018ban már 370 milliárd 
forint volt ez az összeg. Amíg 
polgári kormány van Magyar
országon, addig garantáltan 
marad ez a tendencia, és a 
civilek számíthatnak a folya
matosan növekvő támoga
tásra. Jó példaként említhető 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap, a NEA, melynek eddig 
7,7 milliárd forint állt a 
rendelkezésére, de ez a keret 
a már elfogadott következő 
költségvetési évben 9,3 milli
árdra növekedik. Fel is hívom 
a figyelmet: október 12én 
jelenik meg a NEArendszer 
új pályázati kiírása olyan 
prioritásokkal, mint az admi
nisztrációs terhek csökken
tése, az elbírálás gyorsítása, 
hogy már a következő év első 
negyedévében hozzáférhető
vé váljanak a források. Meg
jelent egy új elem is, ez pedig 
a Falusi Civil Alap az ötezer 
lakos alatti településeken 
ötmilliárd forintos kerettel. 
Négy fő kategóriában lehet 
pályázni: ingatlanfejlesztés, 
eszközbeszerzés, programfi

nanszírozás, gépjárműbe
szerzés. Ezek mind segítik a 
civil szervezetek működését.

Olykor politikai állásfoglalást 
is hallani öntől, például nem 
hagyta szó nélkül, amikor egy 
momentumos képviselő meg-
kérdőjelezte az idős emberek 
szavazati jogát.
Emellett nem is lehet szó 
nélkül elmenni. Ez az ellen
zéki megnyilvánulás több 
millió idős honfitársunkat 
sértette meg, azokat, akik 
egy háború, majd polgárhá
ború után újjáépítették az 
országot, akik felnevelték 
a következő generációt. 
Nehéz higgadtan minősíteni 
az olyan véleményt, amely 
megkérdőjelezi az idősek 
beleszólási jogát az ország 
ügyeibe, s amely korlátoz
ná a szavazati jogukat. A 
választójog a demokrácia 
alapja, aki ezt bármilyen 
módon is csorbítaná, a 
demokrácia intézményét 
támadja. Egy embert sem 
szerencsés megsérteni, de 
több millió honfitársunkkal 
megtenni ezt több mint 
illetlenség. Ezt követte el 
a Momentum tagja. Biztos 
vagyok benne, hogy ezt 
nem felejtik el a nyugdíjasok 
sem. Ám nemcsak a szavak a 
fontosak, hanem a tettek is. 

Jelenleg egy nehéz időszakot 
élünk át a járvány második 
hullámában, s felhívnám a 
figyelmet a polgári kormány, 
a nemzeti oldal, valamint 
a furcsa ideológiai elegyet 
képviselő ellenzék közötti 
különbségre. Az egykori 
baloldali kormány válság
kezelésének része volt (az 
euró milliárdokban számolt 
hitel felvétele mellett), hogy 
csökkentették a nyugdíjasok 
járandóságát, elvették a 13. 
havi nyugdíjat idős honfitár
sainktól, a polgári kormány 
pedig nem megszorít, hanem 
segítő kezet nyújt a rászo
rultaknak, így fokozatosan 
visszaépíti a 13. havi nyugdí
jat is. Ez jelentős különbség 
gondolkodásban és tettek
ben is.

A társadalmi párbeszéd  
egyik formája a nemzeti kon-
zultáció. Miben látja ennek a 
jelentőségét?
Ez egy lehetőség Magyar
ország polgárai számára, 
hogy két választás között is 
kifejezhessék véleményüket 
az őket érintő ügyekben. 
Legutóbb tették ezt a vírus 
elleni védekezésről, a járvány 
megfékezését és kezelését 
szolgáló intézkedésekről, 
amelyek mindannyiunk éle
tét befolyásolják. Súlyos dön
tések meghozatalát igazítjuk 
azokhoz a véleményekhez, 
amelyek a kormány elé kerül
nek, hiszen a vírus nemcsak 
az egészségünkre, hanem a 
gazdaságra, a munkahelyekre 
nézve is támadást, veszélyt 
jelent. Tudni kell, hogyan 
vélekednek erről az emberek, 
hogyan látják a helyzetet, mit 
tartanak a legfontosabbnak, 
milyen intézkedésekkel véde
nék meg ők maguk a megszo
kott életüket, a környezetük 
stabilitását. Közel kétmillióan 

vettek részt ebben a nemzeti 
konzultációban, és egyér
telműen kiderült, mindenki 
azt szeretné, hogy őrizzük 
meg az ország működőké
pességét, és ehhez igazítsuk 
a védekezést. Most másképp 
védekezünk, mint a tavaszi 
első hullámban. Akkor az volt 
a feladat, hogy lelassítsuk 
a vírus terjedését, és felké
szüljünk a legrosszabb esetre 
is. Tavasszal ezért kellett 
korlátozni a mozgást, és arra 
kérni mindenkit, maradjon 
otthon, hogy a fertőzés ter
jedése lelassuljon, miközben 
az egészségügy felkészül
hetett a betegek fogadásá
ra. Ne feledjük el azokat a 
képsorokat, amik az olasz, 
francia,  a belga egészségügy 
tragikus állapotát, a betegel
látás elképesztő helyzetét 
mutatták be. Ezt sikerült 
megelőzni Magyarországon 
a polgárok fegyelmezettsé
gének, együttműködésének 
köszönhetően. A magyar kor
mány időt nyert a szervezési 
munkákhoz, az eszközbeszer
zésekhez, a felkészüléshez, 
akár vészforgatókönyvekkel 
is. Bízunk benne, hogy erre 
nem lesz szükség, mert a 
magyar egészségügy készen 
áll a második hullámban is – 
mind az eszközöket, mind a 
szakemberállományt nézve. 
Sok múlik azon, hogy az 
állampolgárok mennyire fe
gyelmezettek, hogy tartják be 
a szabályokat, amelyek nem 
bonyolultak. Távolságtartás, 
gyakori kézmosás és fertőtle
nítés, maszkviselés az előírt 
módon. Ez szükséges a cél 
eléréséhez, hogy a gazdaság 
ne álljon le, ne szűnjenek 
meg munkahelyek, és az isko
lákban folyamatos legyen az 
oktatás.

NYÉKI ZSOLT
zsolt.nyeki@kelet.hu
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