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A miniszterelnöki megbízott a vírus elleni 
küzdelemről, a válságkezelő kormányzati 
intézkedésekről, valamint a különböző tár-
sadalmi csoportokkal kapcsolatos speciális 
döntésekről beszélt a Diplomata Magazin-
nak.

 P Hogyan értékeli a tavalyi esztendőt?
– Talán még belefér, hogy legelőször is 

egészségben megélt, békés, boldog, sikeres új 
esztendőt kívánjak a Diplomata Magazin ol-
vasóinak és munkatársainak, családjaiknak! 
Szeretném megragadni az alkalmat, a jókíván-
ságaimmal együtt, köszönetemet is kifejezzem 
az orvosoknak, az ápolóknak, a szociális szfé-
rában, a közigazgatásban és a kereskedelemben 
dolgozóknak, a rendőröknek, katonáknak, a 
tanároknak, akik egy a mindannyiunk számá-
ra ismeretlen, soha nem tapasztalt számos ki-
hívással teli év legnehezebb időszakaiban is az 
első vonalban végezték önfeláldozó munkáju-
kat, ahogyan végezték azt a múltban és végzik 
azt most is. De köszönet illeti mindazokat is, 
aki önkéntesként vagy adományokkal segítet-
ték a járvány elleni védekezést, sőt nem szabad 
megfeledkeznünk a köszönetnyilvánításkor a 
családokról, a diákokról, hiszen az iskolák be-
zárásával, az online oktatás bevezetésével, a 
szülők home office munkavégzésre való átté-
résével a kisebb-nagyobb famíliáknak is azon-
nal alkalmazkodniuk kellett a rendkívüli 
helyzethez, felülírva azt az évek alatt megszer-

zett családi rutinjukat, amivel 
nap mint nap működtek, 
gyakran a nagyszülők nélkü-
lözhetetlen segítségével.

A koronavírus megjelenése 
és elterjedése – mint azt már 
hosszú hónapok óta tapasztal-
juk –, megváltoztatta az egész 
világot, így a mi életünket is. 
Egy évvel ezelőtt nem gondol-
tunk volna arra, hogy ilyen 
világméretű megrázkódtatás-
nak leszünk részesei, és azt 
sem, hogy milyen emberfelet-
ti erőfeszítésekre lesz szükség 

a járvány megfékezésére, leküzdésére. Leg-
fontosabb feladatunknak tekintjük a vírus 
mielőbbi legyőzését, hogy újra nyugodtan, a 
megszokott módon élhessük mindennapja-
inkat. Magyarország kormányának a válság-
kezelése következetes: nemzeti konzultáció 
keretében kértük ki az emberek véleményét 
a védekezés mikéntjéről, és ami 2 millió em-
ber válaszából egyértelműen kiderült, azt a 
célt kell kitűznünk magunk elé, hogy az 
ország működését továbbra is fenntartsuk. 
Míg a baloldal a válság idején megszorításo-
kat vezetett be, elvett például egyhavi nyug-
díjat az idősektől, egyhavi bért pedig az 
egészségügyben dolgozóktól, addig a mosta-
ni kormány a soha nem tapasztalt nehéz 
helyzetben is segítő kezet nyújt a rászorulók-
nak. Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat és rég 
nem látott béremelést kapnak az ápolók és 
az orvosok. Január elsejétől elindítottuk Ma-
gyarország eddigi legnagyobb otthonterem-
tési programját, amivel saját otthonhoz ju-
tásban támogatjuk a többgenerációs, az egy, 
kettő vagy több gyermeket nevelő és a gyer-
meküket egyedül nevelő családokat. A prog-
ram megvalósulásával a hazai vállalkozásokat 
is helyzetbe hozzuk, ezzel is segítve a 
pandémia okozta gazdasági nehézségből va-
ló kilábalást. További jó hír, hogy Orbán 
Viktor miniszterelnök jelentős uniós támo-
gatást vívott ki Magyarországnak, megvédte 
azt, ami nekünk magyaroknak jár a követ-
kező költségvetési ciklusra.

The Prime Minister’s Commissioner spoke to 
Diplomatic Magazine about the fight against 
the virus, government measures for crisis 
management, and special decisions affecting 
various social groups.

 P How do You evaluate this past year?
– First, maybe it is still fit to wish the 

readers and the colleagues of Diplomatic 
Magazine and their families a healthy, peace-
ful, happy and successful new year! I would 
like to take this opportunity to express, along 
with my best wishes, my gratefulness to phy-
sicians, nurses, those working in the social 
sphere, public administration and commerce, 
the police, soldiers and teachers who, in the 
most difficult periods of the year which posed 
a number of challenges formerly unknown 
to us, still do their self-sacrificing work in the 
frontline, now as in the past. But we also have 
to thank those who volunteered or donated 
to help fight the pandemic, and our grateful-
ness should also be directed at families and 
students, as the closure of schools, the intro-
duction of online education, the transition 
of parents to home office required families 
to adapt immediately to the emergency, over-
writing the former routine they had acquired 
over the years which had determined their 
everyday functioning, often with the indis-
pensable help of grandparents.

The state of danger and the spread of the 
coronavirus – as we have been experiencing 
for many months – has changed the whole 
world, including our lives. A year ago we 
would not have thought that we would be 
part of such a global shock, nor the amount 
of heroic efforts that would be needed to curb 
and fight the pandemic. We consider it our 
most important task to defeat the virus as 
soon as possible, so that we can return to our 
usual daily lives. The crisis management of 
the Hungarian Government is consistent: 
through a national consultation we asked 
people for their opinions on the methods of 
defence, and what was clear from the re-
sponse of 2 million people is that we must 
set ourselves the goal of maintaining the 

Nyitrai Zsolt: Legyőzzük a vírust és újraindítjuk a 
gazdaságot!

Zsolt Nyitrai: We will Defeat the Virus and Restart the 
Economy



4 | DIPLOMATA    

 P Mi lehet a kiút ebből a helyzetből?
– Az oltás Magyarországon ingyenes és 

önkéntes. Felkészültünk a tömeges oltásra, 
bízom benne, hogy ehhez lesz elég vakcina, 
habár úgy látjuk, hogy Brüsszel ebben is 
lassúnak bizonyult. A járvány leküzdésé-
nek végső, megnyugtató megoldása azon-
ban a vírus elleni oltóanyag, amely – nem 
lehet elégszer mondani – biztonságos! Az 
MTA legnagyobb tudású orvosprofesszo-
rai ezt hazánkban is egyértelműen kijelen-
tették. Az elsődleges cél most az, hogy 
minél többen oltassák be magukat, ennek 
érdekében mindenkinek lehetősége van 
regisztrálni a koronavírus elleni vakcinára 
– ezt már magam is megtettem közel két-
millió honfitársammal együtt –, mert mi-
nél nagyobb az átoltottság annál kevesebb 
lesz a beteg, indulhat újra a gazdaság és 
visszatérhetünk megszokott életünkhöz. A 
baloldaltól azt kérem, hogy ha már segíte-
ni nem akarják a védekezést, akkor leg-
alább ne akadályozzák azt! Mivel a vírus 
elleni küzdelem még itt marad velünk, 
ezért a feladatok sem lesznek kisebbek. Bi-
zonyos, hogy a 2021-es esztendő legna-
gyobb kihívása az lesz, hogy miután le-
győztük a vírust, elhárítsuk a gazdasági 
károkat és újraindítsuk az életet.

 P A kiemelt társadalmi ügyek fele-
lőseként mit tapasztalt ebben az idő-
szakban?

– A járvány alatt számos megkeresést 
kaptam olyan társadalmi csoportoktól, 
akiknek különösen nagy nehézséget okoz-
tak a veszélyhelyzet idején bevezetett szi-
gorítások. Átérezzük a sajátos élethelyze-
tüket, meghallgatjuk a véleményüket és az 
ügyeik sikeres megoldását segítjük elő.
Nagy öröm számomra, hogy hozzájárul-
hattunk ahhoz, hogy az értelmi fogyaté-
kossággal élők mellett, autista honfitársa-
ink is mentesültek a kötelező maszkviselés 
alól, illetve, hogy a szociális területen 
dolgozók is bekerültek azon kiemelt cso-
portok közé, akik ingyen vehetik igénybe 
a közösségi közlekedést, valamint hogy a 
telemedicina keretében történő orvosi vizit 
lehetősége a diabetológiában a veszélyhely-
zet lezajlását követően is fennmaradhasson, 
aminek érdekében a Magyar Diabetes Tár-
saság elnöke keresett meg.

 P Mit vár ettől az évtől?
– Biztos vagyok benne, hogy legyőzzük 

a vírust és újraindítjuk a gazdaságot! 
Együtt újra sikerülni fog!

Fodros István

functioning of the country. While the left 
introduced austerity measures during the 
crisis, taking away, for example, a month’s 
pension from the elderly and a month’s sal-
ary from health care workers, the current 
government is lending a helping hand to 
those in need even in this unparalleled dif-
ficult situation. We are reintroducing the 13th 
month pension, and nurses and doctors will 
receive a long-unseen wage increase. From 
the 1st of January we launched Hungary’s 
largest home-building programme to date, 
supporting the housing of multi-generation-
al families, families raising one, two or more 
children, and parents raising their children 
alone. With the implementation of the pro-
gramme we also put domestic companies in 
a position to be able to recover from the eco-
nomic difficulties caused by the pandemic. 
Further good news is that Prime Minister 
Viktor Orbán has won significant EU sup-
port for Hungary, defending what we Hun-
garians are entitled to for the next budget 
cycle.

 P What can be the way out of this 
situation?
– Vaccination in Hungary is free and vol-

untary. We are prepared for the mass vaccina-
tion, I am confident that there will be enough 
vaccine for this, although we see that Brussels 
has proved to be slow in this too. However, 
the ultimate, reassuring solution to overcom-
ing the pandemic is the vaccine which is – 
cannot be emphasised enough – safe! The 
most knowledgeable medical professors of 
the Hungarian Academy of Sciences have 
clearly stated this in Hungary as well. The 
primary goal now is for as many people as 
possible to be vaccinated, so everyone has the 
opportunity to register for a coronavirus vac-

cine – I have done this myself with almost 
two million compatriots of mine –, because 
the higher the vaccination rate, the fewer 
patients there will be, thus economy can re-
start and we can return to our normal lives. 
I am asking the political left that even if they 
do not want to help the defence, they should 
at least not hinder it. Since the fight against 
the virus remains here with us, the tasks will 
not get any smaller. To be sure, the biggest 
challenge for 2021 will be to repair the eco-
nomic damage and restart life once we have 
defeated the virus.

 P As a person in charge of priority so-
cial affairs, what did You experience 
during this period?
– During the pandemic I received a num-

ber of inquiries from social groups who were 
particularly affected by the restrictions intro-
duced during the state of danger. We feel for 
them for their peculiar life situations, we 
listen to their opinions and promote the suc-
cessful solution to their cases. It is great pleas-
ure for me that we have been able to help 
ensure that our autistic compatriots and peo-
ple with intellectual disabilities are exempt 
from mandatory mask wearing, that social 
workers are among the priority groups who 
can use public transport for free, and that the 
possibility of maintaining medical visits in 
the form of telemedicine in diabetology is 
maintained even after the state of danger, 
which the President of the Hungarian Dia-
betes Association suggested to me person-
ally.

 P What do You expect from this year?  
– I am sure we will defeat the virus and 

restart the economy! Together we will suc-
ceed again. 


