Nekünk Magyarország az első

Nyitrai Zsolt: Csak a párbeszéddel vívhatjuk ki a bizalmat

For us Hungary comes first

Zsolt Nyitrai: Dialogue is the only way to gain trust
nyeket, ugyanakkor soha nem mondhatjuk
azt, hogy ennek a munkának a végére értünk.

Nyitrai Zsoltot, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottat
arról kérdeztük, pontosan milyen feladatokkal bízta meg Orbán Viktor kormányfő.
Ugyanakkor kíváncsiak voltunk arra is,
hogy Eger országgyűlési képviselőjeként milyen fejlesztésekről tud beszámolni olvasóinknak. Természetesen a kampány közeledtével megkérdeztük a politikust arról is:
szerinte mi a májusi európai parlamenti
választások igazi tétje.
PP Miniszterelnök úr a tavalyi esztendőben kiemelt társadalmi ügyekért felelős
miniszterelnöki megbízottnak nevezte
ki. Ennek kapcsán kérem, ossza meg
velünk, hogy milyen témakörök, feladatok tartoznak a munkájához!
– A Fidesz–KDNP már ellenzékben fontosnak tartotta a párbeszédet az emberekkel,
a társadalom különböző csoportjaival. Ellenzékben petíciókat, kormányon nemzeti konzultációkat szerveztünk a sorsdöntő ügyek
kapcsán. Nincs ez másként most sem: a kormány munkájában kiemelt szerepet kap – főleg a nemzetstratégiailag kiemelt ügyekben – a
különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolattartás, partnerség és együttműködés.
Orbán Viktor miniszterelnök arra kért, hogy
a Miniszterelnöki Kabinetirodán belül dolgozva térképezzem fel, fogjam össze és képviseljem
a minisztériumoknál a kiemelt társadalmi
ügyeket. Feladatom, hogy irányítsam rájuk a
figyelmet, és segítsem igényeik, elképzeléseik
megvalósulását. Ez egy folyamatos tevékenység, amelyben közösen érhetünk el eredmé16 | DIPLOMATA   

PP Milyen fejlesztésekről tudna beszámolni választókörzetében? Hány település képviselete tartozik önhöz?
– Eger az ország, de talán Európa egyik
legszebb városa, egy igazi gyöngyszem, amely
rengeteg látogatót vonz különleges értékei,
adottságai miatt, így az itteni fejlesztések kiemelt jelentőségűek. A választókerületemben
– amelyhez 27 település tartozik – folyamatosak a fejlesztések, a térségben történelmi léptékű beruházások zajlanak. Kétségtelen azonban, hogy ezek közül is kiemelkedik az M25ös gyorsforgalmi út építése. Az összeköttetést
az autópályával az elmúlt három évtizedben
mindenki megígérte, de egyedül a mostani
kormány tett érte valamit. Az út északi üteme
jó minőségben elkészült, már túl vagyunk a
munka felén, még egyszer ennyi, és összekötjük Egert a fővárossal. Az, hogy biztonságosabb, gyorsabb, kényelmesebb a közlekedés,
fontos az itt élő családoknak, az itt működő,
a betelepülni kívánó vállalkozásoknak és az
idelátogató hazai és nemzetközi turistáknak.
Ezzel egy időben hatalmas léptékű közlekedési infrastruktúrafejlesztés zajlik a térségben,
hiszen az M25-ös mellett Egerben létrejöhet
egy olyan tömegközlekedési csomópont, amely
közös rendszerbe fogja össze a város kötött
pályás vasúti, távolsági és helyi autóbusz-közlekedését, de lesz taxiállomás és kerékpárút is.
Emellett pedig, amikor Orbán Viktor Egerben
járt, megállapodtunk abban, hogy egy elkerülő út is „jár” a városnak. Itt kell még megemlítenem az egri vár teljes rekonstrukcióját, a
nemzetközi úszó- és vízilabdaközpont építését
is. Eger, a gyógyvizek völgye vagy a Tisza-tó
is igen népszerű úti cél a hazai és a külföldi
látogatók körében. Bízom abban, hogy az ezekhez kapcsolódó turisztikai fejlesztésekhez a
ciklus hátralévő részében is komoly források
társulnak. Itt kell megjegyeznem – hiszen lapjuk olvasóit ez bizonyára érdekli –, hogy rendszeresen tartunk diplomataszüreteket az Egri
borvidéken, ugyanakkor a diplomatafeleségeket is vendégül látjuk, és bemutatjuk nekik a
város nevezetességeit, értékeit. Mindez a személyes kapcsolatok kiépítése miatt is fontos

We interviewed Zsolt Nyitrai, Prime Ministerial Commissioner for Strategic Social
Affairs. We were curious to know the scope
of tasks in detail he had been mandated by
Viktor Orbán Prime Minister. Nevertheless,
we also wished to get a picture of the local
developments implemented, as he is also the
MP of Eger. Of course, since the campaign
is also approaching, we asked the politician
about his opinion on what is at stake in the
European Parliamentary elections of May.
PP The Prime Minister appointed you as
the Prime Ministerial Commissioner for
Strategic Social Affairs. In this regard,
could you please tell us about the scope of
issues, tasks you were mandated with?
– Dialogue with the people and various
groups of society was of key importance for
Fidesz-KDNP also during the years spent in
opposition. We organised petitions when we
were in opposition and national consultations
in government in connection with decisive issues. This is the case also today: communication,
partnership and cooperation with various groups
of society is a key element of the Government’s
work, in particular in issues of strategic national interest. Viktor Orbán Prime Minister asked
me to map, bring together and represent towards
the ministries the strategic social issues, a work
to be performed within the Cabinet Office of
the Prime Minister. My task is to bring these
issues into the spotlight, and to support the realisation of the relevant actors’ ideas and the
satisfaction of their needs. This is a permanent
activity in which we can deliver results together.
However, we can never say that this work is
finished or over.
PP What developments carried out in
your constituency could you tell us about?
How many settlements do you represent?
– Eger is the most beautiful city of the country, and probably even Europe, a true pearl that
attracts a great number of visitors with its values,
characteristics. Therefore, developments here are
highly important. My constituency – which
includes 27 settlements – sees continuous developments, and the region is home to historically

számunkra, de nem mellékes az sem, hogy a
követségi dolgozók és családjaik világszerte jó
hírét viszik Egernek és kiváló borainak.
PP Miket tart pályája legfontosabb mérföldköveinek?
– Egy közéleti szereplő pályája folyamatos
munkával jár, sokszor nem is a széles nyilvánosság előtt zajlik. Nem tagadom, hogy vannak szép közös eredmények – ilyen volt számomra, amikor nemzeti emlékhely lett az
egri vár, vagy hungarikummá vált az Egri
Bikavér, de ilyennek tartom az M25-ös építését is –, ám ilyenkor sem a személyes szerep,
cél, mérföldkő a fontos, hanem az emberek
érdekeinek képviselete. Immár ötödik ciklusomat töltöm az Országgyűlésben. Számomra
ez nagy megtiszteltetés, és mindez nagyon sok
erőt ad, ám óriási felelősséggel is jár. A bizalmat
csak úgy tudom meghálálni, ha mindent megteszek a térségért és az itt élő emberekért. Évente készítek egy képviselői beszámolót, amelyet
a választókörzet összes háztartásába eljuttatunk. Meggyőződésem: időről időre számot
kell adnom az elvégzett munkáról. Mint a
társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki
megbízott, legfőbb feladatom, hogy támogassam, segítsem azokat a csoportokat, szervezeteket, amelyek igényeket, kéréseket fogalmaznak meg tevékenységük kapcsán. A társadalmi
kapcsolatok terén nagy előrelépésnek tartom
a patikák gyógyszerészi tulajdonba kerülését,
ugyanakkor fontos az a stratégiai megállapodás is, amit a kormány kötött a patikusok országos kamarájával. Magyarországon 770 ezer
embert kezelnek vércukorszint-problémák
miatt, a diabéteszesek tényleges száma a szakemberek szerint azonban elérheti az 1,2 milliót is. Magyarország kormánya felismerve a
problémát egyeztetéseket kezdeményezett a
legnagyobb hazai cukorbetegeket képviselő
szervezetekkel. Ennek eredményeként 2018
márciusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Diabétesz Társasággal és
az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal. A kormány a „semmit róluk nélkülük” elvet követi
a fogyatékossággal élőket érintő döntések előkészítése során, vagyis mindig kikéri az érdekképviseleti szervezetek véleményét a döntései
előtt. A kormányzati tájékoztató kiadványok
összeállításakor segítséget kértek a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől, hogy eljuttathassák az információkat a
Magyarországon élő mintegy kilencvenezer
látássérült emberhez. A kormány döntésének
köszönhetően 27-ről öt százalékra csökkent a
Braille-nyomtató és -kijelző áfája, valamint
évről évre emelkedik a vakok szövetségének

significant investments, as well. We must add
that, however, the construction of the M25 express road stands out from the row. Connection
to the motorway was something every cabinet
promised in the past three decades, but it is
only the incumbent government which did
something in this regard. The Northern phase
of the road was constructed in good quality, we
are now more than half prepared with the project. We get through the same amount of work
and Eger will be connected with the capital.
Travelling in a safer, faster and a more comfortable manner is important for the families living
here, the enterprises that operate or wish to operate here and also for the tourists who come
here either from Hungary or abroad. At the same
time, a large-scale transport infrastructure development is also under way in the region, since
a public transport hub can be also established
in Eger (beyond the M25) which will integrate
the city’s railway, coach and local bus transport
modes into a single system, but we will have a
taxi station and cycle routes, too. In addition,
when Viktor Orbán visited Eger, we agreed that
the city was “eligible” to have a bypass road, as
well. Moreover, I have to mention here the fullscale reconstruction of the Eger Castle and the
construction of the international swimming and
water polo centre. Eger, the valley of medicinal
waters or the Tisza Lake are also very popular
destinations among the domestic and foreign
visitors. I hope that the related tourism developments will also continue to be generously funded in the remaining period of this cycle. At this
point I have to add – since your readers must be
interested – that we regularly host diplomatic
grape harvests in the Eger wine region, and also
host diplomats’ wives whom we show around,
presenting them the sights and values of the city.
These are important for us in building personal

relationships, and, of course, it is great that employees from embassies and their families raise
the reputation of Eger and its excellent wines all
over the world.
PP What have been the milestones of your
career so far?
– The career of a public figure requires continuous work, and is often out of sight for the
broader public. I will not deny that we have great
common results – for example, when the Eger
Castle became a national memorial site or the
Egri Bikavér became a Hungarikum, and I
would mention here the construction of the
M25. However, these are not about any personal role, goal or milestone either: representing
the people’s interests what truly matters. This is
my fifth cycle in the Parliament. It is a great
honour to me that gives me a lot of strength, but
means a huge responsibility, as well. I can express my gratitude only if I do everything for
the region and those living here. I prepare an
annual report on my activity as an MP, and we
deliver it to every household in the constituency.
I am convinced that I have to provide an account
of my work from time to time. As the Prime
Ministerial Commissioner for Strategic Social
Affairs, my principal task is to support and assist
those groups, organisations which articulate
needs and requests in connection with their
activity.I consider the takeover of pharmacies by
pharmacists as a great development in the field
of social relations, but the strategic agreement
entered by the Government with the national
federation of pharmacists is also important. In
Hungary, 770 thousand people are under medical treatment for their blood glucose level.
However, the total number of diabetics can
reach 1.2 million in reality according to professionals. Realising the problem, the Government
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költségvetési támogatása is. De említhetem a
méztermelők ügyét: hazánk az unió harmadik
legnagyobb méztermelő országa. Magyarországon több mint 20 ezer méhész dolgozik.
Ezért a kormány az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel (OMME) közösen folytatni
kívánja a magyar méhészet érdekében végzett
munkát, így stratégiai keretmegállapodást
kötött az agrártárca és a méhészek egyesülete
az ágazat további fejlesztésével kapcsolatosan.
Fontos eredmény, hogy stratégiai szövetség
köttetett a magyar agrárgazdaság szervezeteivel, az elmúlt kilenc év agrárpolitikájában elért
eredményeket bemutató kiadványt a kormányzat agrárpolitikusai országjáráson mutatták be.
A környezetvédelmet is szolgálja az a partnerségi megállapodás és közfeladat-ellátási szerződés, melyet az Agrárminisztérium (AM) a
Magyar Országos Horgász Szövetséggel
(MOHOSZ) írt alá. Ugyanakkor büszke vagyok arra is, hogy 2011-ben Magyarország
EU-elnöksége alatt az Európai Távközlési Miniszterek Tanácsának elnöke lehettem.
of Hungary initiated consultations with the
largest domestic organisations which represent
diabetics. As a result, the Ministry of Human
Capacities signed a cooperation agreement with
the Hungarian Diabetes Association and the
One Drop of Attention Foundation in March
2018. The Government follows the principle of
“nothing about them without them” during the
preparation of decisions concerning disabled
persons, meaning that it always requests the
opinion of interest representation organisations
prior to its decisions. The Government requested assistance for the compilation of its information brochures from the Hungarian Federation
of the Blind and Partially Sighted in delivering
the information to those nearly ninety thousand
visually impaired people living in Hungary.
Thanks to the decision of the Government, the
VAT of Braille printers and displays was cut
from 27% to 5%, and the budget funds allocated to the federation of the blind increase year
by year. But I could also mention the case of the
honey producers: Hungary is the third largest
honey producer country of the Union. More
than 20 thousand beekeepers operate in Hungary. Therefore, the Government intends to
continue its work for the benefit of the Hungarian apiculture together with the Hungarian
Beekeepers Association, thus the Ministry of
Agriculture entered a strategic framework agreement with the beekeepers association on the
further improvement of the industry. The strategic alliance entered with the Hungarian agrobusiness organisations is a great achievement,
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PP Mikor kezdődött a közügyek iránti
érdeklődése?
– Gimnazista voltam, amikor 1994-ben
a baloldal került hatalomra, úgy éreztem,
tennem kell valamit. Ekkor kapcsolódtam
be a helyi közéletbe, először aktivistaként a
helyi Fidelitas, majd a Fidesz munkájába.
Aztán kampányfőnökként segítettem a Fidesz választási kampányát 1998-ban. Ezt
követően az egri közgyűlés tagja lettem, következtek a helyi, majd az országos Fidelitasban betöltött tisztségek, ez nagyon jó iskola
volt számomra.
PP De térjünk vissza az aktualitásokhoz! Mi a véleménye a 2019-es európai
parlamenti választások tétjéről?
– A legfőbb tét, illetve cél, hogy Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak!
Egyes tagállamok és a hazai ellenzék európai

egyesült államokban gondolkodnak, nyilvánvalóan bevándorláspártiak. Mi ezt nem
akarjuk, tehát két oldal küzdelme ez a választás. Az, hogy a bevándorlás hátrányait
és feszültségeit nem tapasztaljuk, annak
köszönhető, hogy az Orbán Viktor vezette
kormány időben megtette a szükséges lépéseket. Ha ez nem történt volna meg, ugyanúgy itt lennének a menekültek, mint máshol. A helyzet aggasztó, Spanyolországban
például az elmúlt időszakban 120 százalékkal nőtt a bevándorlók száma, de a magyar
határ is folyamatos nyomás alatt van. A
magyar emberek, köztük a Heves megyeiek
– Európában egyedüliként – többször elmondhatták már véleményüket erről a kérdésről. Az álláspontjukat pedig, miszerint
nem akarják, hogy Magyarországból
bevándorlóország legyen, csak a Fidesz–
KDNP érvényesítheti. Fontos, hogy Brüs�szelben a magyar emberek érdekeit képviseljék, és ne a brüsszeli bürokratákét érvényesítsék Magyarországon.
Fodros István
paign manager in 1998. Following this, I became a member of the General Assembly of
Eger, then came the positions first in the local
and later in the national organisations of Fidelitas. These were great lessons for me.

the brochure presenting the results of the last
nine years’ results in agricultural policy was
made available to the public by the Government’s agricultural politicians during their country tour. The partnership agreement and the
public service contract entered by the Ministry
of Agriculture with the Hungarian National
Anglers’ Association also serve environmental
protection purposes. Nevertheless, I am also
proud that I had the chance to be the President
of the Council of Telecommunications Ministers during the EU Presidency of Hungary in
2011.
PP When did you start to be interested in
public affairs?
– I was a secondary school student when the
left came to power. I felt I just had to do something. That was the time when I joined into the
local public life, and started to work in the local
Fidelitas then Fidesz, first as an activist. Later I
helped the election campaign of Fidesz as a cam-

PP Now let’s get back to current issues! In
your opinion, what is at stake in the European Parliamentary elections of 2019?
– The main stake and goal is to preserve
Hungary as a Hungarian country! Some Member States and the domestic opposition wish to
build a United States of Europe, meaning that
they have a clearly pro-immigration standpoint.
We reject this, so we see this election as a fight
between the two sides. The fact that we do not
experience the adverse effects and tensions of
immigration is a result of the necessary measures
taken in due time by the government led by
Viktor Orbán. If this did not happen, refugees
would be here, too, just as anywhere else. The
situation is worrying. For example, the number
of immigrants grew by 120 percent in Spain
recently, but the Hungarian border is under
permanent pressure, as well. The Hungarian
people – including those living in Heves County – had the unique chance in Europe to express
their opinion on this issue several times. Their
opinion – meaning that they refuse the idea of
making Hungary a country of immigrants – is
only represented by Fidesz-KDNP. It is important that the interests of the Hungarian people
be represented in Brussels, not those of the bureaucrats of Brussels here in Hungary.

