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Szücs Attila, az NGTT soros elnöke köszöntötte az őszi újjáalakuló tanácsülésen megjelent
kedves vendégeket, Miniszterhelyettes urat, államtitkárokat, a kormányzati delegáltakat és az
oldalakat. Elmondta, hogy 2017. után második alkalommal érte az a megtiszteltetés, hogy
vezetheti az NGTT üléseit soros elnökként, és szintén másodízben kerül napirendre a 2011-es
megalakulás óta a nemzetpolitika témaköre. Tisztelettel megkért mindenkit a védelmi
rendszabályok betartására és a maszk használatára.
Köszöntő beszédében Elnök úr elmondta, hogy a nemzetpolitikai témának az ad nyomatékot
az idei évben, hogy június 4-én emlékeztünk meg a gyászos Trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulójára, és a Kormány erre való tekintettel a 2020-as évet a Nemzeti
Összetartozás évének nyilvánította. Hozzátette, hogy a Tanács ülésének ünnepélyességét
szintén emeli, hogy arra október 6-án kerül sort. Jelezte, most van itt az idő a nemzetpolitikai
elemző gondolkodásnak, a csendes építkezésnek, a Kárpát-haza lelki, szellemi és gazdasági
megalapozásának. Elnök úr ezután megemlékezett a nemzeti gyásznapról, a hős aradi 13
vértanúról, akik életüket áldozták a magyar szabadságért. Felhívta a figyelmet arra is, hogy
Trianon után 100 évvel mindazokról kell tiszteletteljesen megemlékezni, aki a haza
szabadságának nemes ügyéért, vagy csak azért, mert felvállalták magyar identitásukat,
hátrányt szenvedtek az elmúlt évszázadokban.
Elnök úr a legifjabb aradi vértanú, gróf Leiningen-Westerburg Károly „A bitófa árnyékában”
című feleségéhez írt levelének felolvasásával zárta bevezető és köszöntő beszédét.
Ezután megállapította a határozatképességet, és felkérte az Oldalakat, hogy nevezzék meg
szóvivőiket. Ismertette a napirendi pontot, melyet az oldalak egyhangúlag elfogadtak.
Felkérte Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár urat, hogy tartsa meg „Nemzeti
összetartozás – A magyarság megmaradása a globális térben” című előadását.

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr köszöntötte a jelenlévőket és elnézést
kért, hogy Gulyás Gergely miniszter úr nem tudott részt venni az ülésen.
Annak idején a Habsburg Birodalom abból a célból jött létre, hogy megóvja a térséget a török
hódítással szemben, erre több kísérlet volt korábban, amelyek kudarcot vallottak, és 1526-ban
elestünk. A Habsburg Birodalom és szövetségesei kiűzték a törököket, azonban az erős
birodalom elkezdett töredezni, eljutottunk október 6-áig, aztán a kiegyezésig, majd
belementünk egy olyan háborúba, aminek a levét a mai napig isszuk. Annak idején a magyar
miniszterelnök, Tisza István nem volt lelkes a háború kapcsán, a magyar kormány ki akart
ebből maradni, viszont a Habsburgok akarták. Helyettes államtitkár úr Bethlen István
Magyarország miniszterelnökeként Tisza Istvánról mondott emlékbeszédét idézve folytatta
előadását. Nehéz viharokban, de mindig szem előtt tartva a saját erejét, az öntudatát és a
hazaszeretetet, Magyarország biztosítani tudta megmaradását. Óriási jelentősége volt annak,
hogy a magyar társadalom kifejezetten közösségi, civil alapokon szerveződő társadalom volt.
Magyarországon a civil szféra, a közösségi élet a legerősebbek között volt egész Európát
tekintve, hozzátette, hogy gróf Széchenyi István is számos civil szervezet alapításával vette ki
a részét. Abban, hogy az ország megmaradt, fontos szerepe volt annak, hogy mindig
közösségként értelmezte magát, olyan közösségként, amely értékeket tud teremteni. Ezért
Magyarország megerősödve került ki a súlyos, sok évtizedes válság sorozatából. A magyar
nemzet megtalálta a Trianon utáni helyzetből a kiutat.
Vannak olyan államok a szomszédságban, amelyek az állameszméiket a magyarellenességre
építik. A mostani választásokon a magyarok megmutatták Erdélyben, hogy képesek arra,
hogy kisebbségből is elfoglalják a vezető pozíciókat a különböző önkormányzatok élén, ami
nagyon nagy öröm mindannyiunk számára. Nem gondoltuk volna pár éve még, hogy például
Marosvásárhely ismét magyar vezetésű lesz.
Globális értelemben Magyarország kifejezetten szélesítette mozgásterét. Olyan külpolitikája
van Magyarországnak, melynek értelmében az ország felértékelődött (ilyen például a
migráció ügye). Világszinten Magyarország úgy szélesítette a mozgásterét, hogy látszólag
egymással szembenálló felekkel is jó viszonyt ápol. Ez egy nagyon tudatosan végiggondolt
döntés, stratégia, aminek az a lényege, hogy Magyarország tiszteletben tartja a világ
nemzeteit, nem avatkozik be a belügyekbe, viszont ha valakivel szemben kritika van, azt, ha
kell, hangosan is elmondja, megfogalmazza. Másfelől, amit az Európai Unió vezetése felől
kap az ország, az nagyon nem „fair” és felháborító. Szerinte ez aggodalomra ad okot, mert
ennek a harcnak nincs nyertese. De nincs baj, mert Magyarország azokat az
együttműködéseket erősíti Európán belül, melyek működőképesek, és amelyre hajlandóak a
partnereink. Helyettes államtitkár úr ezután hangsúlyozta a V4-ek megerősítését. Soha nem
állt még ilyen erős lábakon az együttműködés, osztrákokkal, szlovénokkal és a szerbekkel is.
Ezután a státusztörvény fontosságáról beszélt, amivel a magyarok százezreinek különböző
kedvezményeket kínáltak. Ez egy tompított joghatású dolog, 2010-ben megtette a Kormány,
hogy a magyar állampolgárságot kiterjesztette, intézményes fórumait megerősítette a magyarmagyar összetartozásnak. Olyan civil szervezetek kaptak lehetőséget, mint a Rákóczi
Szövetség, mely a rendszerváltás óta végzi az elvitathatatlanul kiváló munkáját a határon túli
magyarság érdekében. Mindez azt jelenti, hogy a magyarság hitelessé tudott válni és
megerősödött. 100 évvel Trianon után büszkébbek lehetünk, mint valaha. Elmondta, hogy a
jövőre nézve szükséges a V4-eken kívül további szövetségeseket találni, hogy az Európai
Uniót fel lehessen rázni. A magyar demokráciát ápolni kell, amit a Kormány meg is tesz. El
kellene kezdeni az Unióban azzal foglalkozni, hogy merre megy, milyen Európa legyen, a
nemzetek Európáját akarjuk vagy egy Európai Egyesült Államokat? A magyar kormány
nyilvánvaló álláspontja, hogy nemzetek Európáját szeretné, mert Európának kifelé egységesen

kellene fellépnie, ami ma nem így van. A magyar kormány abban gondolkodik, hogy az
európai együttműködést jobbá tegye. Végezetül hozzátette, hogy az látszik, Európa kezd
belemenni egy kelet-nyugati konfliktusba, aminek a kimenetele még nem egyértelmű. Nagyon
komoly csaták lesznek. A Kormánynak azért kell erősnek és bátornak lenni, hogy ezekben a
csatákban – bárhogyan is alakul a 2022-es választás –, Európát jobbá tegye, a nemzeti
összefogást továbbra is ápolni tudja. Az elmúlt időszak megerősítette az országot. A
magyarellenesség helyett elkezdtek jobban tisztelni, ami büszkeséggel tölthet el mindenkit.
Ma Magyarország sokkal nagyobb súllyal bír, mint amit bárki első látásra gondol.
Megköszönte a lehetőséget és visszaadta a szót az Elnök úrnak.
Elnök úr megköszönte Helyettes államtitkár úrnak az előadást, és felkérte az Oldalakat a
hozzászólásra.
Az Egyházi Oldal kiemelte, hogy az identitásnak az egyik fontos jellemző vonása a lelkiség.
Ami alatt egyszerre beszélünk sajátosan magyar lelkiségről, Európa lelkiségéről és KözépEurópa lelkiségéről. A magyarok történelme állandó küzdelmekben zajlott. A sajátosan
magyar identitáshoz hozzátartozott, hogy van egyfajta veszélyérzetünk. Az Oldal elmondta,
hogy a saját nemzeti, lelki értékeinkkel, amelyek a történelem folyamán kialakultak bennünk,
gazdagítani tudjuk Európát és a világot.
A Művészeti Oldal a nyilatkozat-tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy kiválónak tartja.
Az Oldal a kultúra és azon belül a művészetek jelentőségét hangsúlyozta. Felhívták a
figyelmet a művészet a magyar nemzet életében betöltött szerepére, különös tekintettel a
művészettel nevelésre. Ez olyan innovációs elem, ami egész Európa és a világ számára
nagyon hitelesen képviselheti Magyarországot a jövőben. Ehhez a Művészeti oldal és a
Magyar Művészeti Akadémia is minden segítséget megad.
A Gazdasági Oldal biztosította a grémiumot, hogy az oldal minden szereplője úgy érzi, hogy
felelősséggel dolgozik a mindennapokban is és a gazdasági kapcsolatokban is. Két példát
említettek az innovációval kapcsolatban: 1. a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara,
ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával jött létre; 2. a Kárpát-medencei
Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma, ami a VOSZ gesztorálásával jött létre. A
pandémia kicsit megakasztotta ezeknek a kezdeményezésének a fejlődését, de bíznak benne,
hogy hamarosan a járvány végével ezek az innovációk új erőt kapnak. Ha fejlődik a gazdaság,
akkor fejlődik az társadalom is, majd Ady Endre soraival zárta felszólalását az Oldal az ünnep
alkalmával.
A Civil Oldal hangsúlyozta, hogy ők azokat a civileket képviselik, akik aktívan tesznek a
lokális környezetért. Ezután körülírták, hogy milyen feladata lehet a civil közösségnek a
nemzeti összetartozás vonatkozásában:
1. A civil közösségek értékalapúak kell, hogy legyenek. Fontos, hogy minőségi kritériumok
alapján végzett önkéntes munka, a lokális vagy a regionális közösség érdekében kell, hogy
történjen. Hiteles kell, hogy legyen az adott tevékenység, amit a szervezet végez.
2. A civil szektor egyik határokon átnyúló, lokális feladatátvállalása a tehetséggondozás. Az
oktatás rendszerén kívül Kolozsváron, Zentán, Dunaszerdahelyen magas színvonalú
felkészítés zajlik, azokat a fiatalokat különböző magyar nyelvű Kárpát-medencei innovációs
versenyeken keresztül tudják mobilizálni. Elmondták, hogy ezek a minőségi tudások a hálózat
részévé válva tudnak hatékonyan működni.
3. Egy civil szervezetnek mindenképpen feladatként kell meghatároznia a nemzeti identitást, a
közép-európai identitást.

4. Fontos, hogy a civil szervezetek hiteles, megalapozott információkat adjanak át.
Végezetül kiemelték, hogy amennyiben a civil szervezetek ezeket a kritériumokat sajátjuknak
tekintik, abban az esetben az ő szerepük a társadalom építésében, a nemzeti összetartozásban
kulcsfontosságú.
A Munkavállalói Oldal szerint a cél az, hogy itt érezzük jól magunkat, itt építsük a jövőt.
Ebben nagy szerepet játszik az oktatás és nevelés. Hozzátették, hogy legyünk mi a példa
Európában, a világban. Hangsúlyozták, hogy az a fontos, ne vágyódjanak el fiatalok, hanem
itt keressék a jövő lehetőségét. Ebbe beletartozik az is, hogy a munkavállalók lássák a
jelenüket és a jövőjüket. Az Oldal szerint abba az irányba kell lépni, hogy mindig keressük a
megoldást közösen, együtt a megfelelő érdekegyeztetések, vélemények ütköztetése, a viták
során kialakult egyetértésekre való építésben, együttműködésben. Mert tudjuk, hogy
összetartozunk. A nemzetek története a családjaink történetéből tevődik össze. Ha nem
ismerjük a családjaink történetét, nem tudunk mihez kapcsolódni. Magyarországon ne csak jól
érezzük magunkat, hanem érezzük itthon magunkat. Javasolták, hogy a mai tragikusan
ünnepélyes napon elfogadott nyilatkozattal induljon el az NGTT társadalmasítása. Szeretnék,
ha erről többet tudnának az emberek, mert úgy kell kinyújtani a kezünket, hogy azt az
emberek el is érjék.
A Tudomány Oldal támogatja a határon túli és a hazai kis- és középvállalkozásokat.
Felmérések kimutatták, hogy egész más a kkv-k beágyazódottsága a szűkebb társadalmi
közegükben. Ezen méretű vállalkozásoknak a családiasság jellege erőként jelenik meg, de a
megmaradáson kívül a versenyképességük érdekében nagyon komoly innovációs fejlesztések
szükségesek. Az Oldal az oktatást a kultúra részének tekinti, hiszen ez az egyik
legtudatosabban fejlesztett terület. A legalsóbb szintű oktatástól, az óvodáktól kezdve a
határon túli oktatásban a magyar államnak az a szerepe, hogy az ott élőkkel való
együttműködés révén egy nagyon erős hálózatot hozzon létre. A felsőoktatás fejlődése talán a
leglátványosabb, már vannak önálló intézmények is.
Szűcs Attila elnök örömét fejezte ki, hogy a mostani ülést nem a vita jellemzi, hanem minden
oldal nagyon értékes és megfontolandó kiegészítéssel tette színesebbé. Így október 6-án
méltán nem a vita, hanem a konszenzus jellemzi az együttlétünket. A magyar jövő itt a
Kárpát-medencében gazdasági dolgokon fog múlni. Amennyiben a magyar gazdaságok és
magyar gazdálkodók lesznek dominánsak a Kárpát-medencében, akkor lesz magyar jövő,
akkor itthon maradnak a fiatalok és mindenki itt fogja jól magát érezni.
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr viszontválaszában elmondta, hogy az
NGTT-t két dologban tudná társadalmasítani. Egyik, ha megfelelő személyiségbeli súlyt
teszünk mögé. Másik, hogy ha a testület olyan társadalompolitikai javaslatokat fogalmaz meg
akár egy következő deklarációban, amelyek segítségül szolgálhatnak a mindenkori magyar
kormánynak vagy a magyar politikai elitnek. Kiemelte, hogy a Tanács munkájához a jövőben
is minden segítséget meg fog adni. Egyetért az Oldalak azon képviselőivel, akik azt
hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy itt Magyarországon jól érezzük magunkat, és ne
vágyódjunk el. Látható, hogy most az egészségügyben tett lépések is ezt szolgálják. Akkor
biztosítható a jó élet, ha a gazdaság rendben van, ha gazdaságilag életképes az ország, vagyis
van munka. Ami a határon túli területeket illeti, ott még inkább indokolt a gazdasági
gondolkodás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország tiszteletben tartja a nemzetközi jogi
alapelveket, és a Kormány is ezt várja el a szomszédos országoktól. Nyilvánvaló, hogy ezeken
a területeken a magyar gazdaság fokozottabb megjelenése segíti a nemzeti összetartozást. Ezt
érdemes még tovább erősíteni, ezen dolgozni.

Szűcs Attila elnök felkérte az Oldalak képviselőit, hogy „az NGTT súlyának, szerepének
növelése, társadalmasítása ügyében” tett meglátásaikat, javaslataikat november 10-ig írásban
az NGTT Titkárságának küldjék meg, az NGTT törvény áttanulmányozása után. Majd átadta
a szót az oldalaknak.
Az Egyházi Oldal nem kívánt szólni.
A Művészeti Oldal kihangsúlyozta, hogy a művészet, a művészettel nevelés egyfajta
befektetés az nemzet jövőbeli gazdasági és egyéb sikereihez. Az elnöki felvetésre reagálva
megkérték, hogy a Titkárság tekintse át a 2011. és az azt követő 1-2 év kapcsolódó
emlékeztetőit, felvetéseket és ehhez kötődően az átfogó törvénymódosítással kapcsolatban
megfogalmazottakat, amelynek egyik alapelve volt az NGTT működése során részben a
társadalmi nyilvánosságával, részben önmagában a Tanács működésével kapcsolatos
gyakorlat és észrevétel.
A Gazdasági Oldal egyetért és támogatja, hogy az NGTT munkájáról, és az itt folyó
egyeztetésekről, vitákról szélesebb körben kapjon a társadalom információt.
A Civil Oldal elmondta, hogy a társadalmasítással kapcsolatban korábban már folytattunk
egyeztetéseket oldalelnöki üléseken, hozzátették, hogy olyan beszélgetések megszervezésére
lehetőséget tud biztosítani az oldal, amelyre bárki eljöhet, és információkat szerezhet ezekről
a vitákról. Azokat a témákat érdemes a napirendre tűzni, amelyek szélesebb köröket tudnak
megmozgatni.
A Munkavállalói Oldal szerint a társadalmasítás legfőbb eszköze, hogy ismertté tegye magát
az NGTT-t, a létét, feladatát, munkáját és az eredményét. Ki kell találni, hogy hogy jut ki ez a
széles nyilvánosság elé.
A Tudomány Oldal is támogatja a társadalmasítást.
Szűcs Attila elnök összegezte, hogy egyértelműen konszenzus alakult ki az NGTT
társadalmasításával kapcsolatban. Kérte, hogy november 10-ig minden Oldal írásos
véleményét küldje be a Titkárságra. A Titkárságot pedig megkérte, hogy az e tárgyban
keletkezett korábbi anyagokat keressék elő. Alátámasztotta a Művészeti oldal által
elhangzottakat a kultúra gazdaságteremtő erejéről, mert egyetért azzal, hogy a kultúra
termékenyíti meg a gazdaságot. Klebelsberg Kúnót idézte, aki Trianon után két évvel azt
mondta, hogy „Ezt az országot nem a kard, hanem a kultúra fogja megtartani és felemelni”.
Ezzel lezárta az első napirendi pontot.
A második, Egyebek napirendi pont keretében Elnök úr tájékoztatást adott az új testület
megalakulásáról. A Tanács tagjainak megbízatása az NGTT 4 §-ának értelmében 4 évre szól,
melynek kezdő időpontja a mai ülés dátuma, és 2024-ig érvényes. 2020 augusztusában
megtörtént a mandátumvizsgálat. Minden tag megbízólevelét szabályszerűnek találta a
bizottság, így alakult meg az új tagság.
Ezután áttért Elnök úr az NGTT „Közös felelősségünk: a magyar nemzet jövője” közlemény
megtárgyalására. Elmondta, hogy a Titkársággal egyeztetve a Munkavállalói oldal
észrevételeinek döntő része át lett vezetve az anyagba. Kiemelte a 2. pontot, hogy erősíteni
kell a pozitív változásokat a hazai gazdaságban és hatékonyan támogatni kell a Kárpát-

medencei gazdasági expanziót, mert hisz abban, hogy gazdasági kérdéseken fog múlni a
nemzet jövője itt a Kárpát-medencében.
A Munkavállalói Oldal az expanzió helyett a terjeszkedés szót javasolta, melyet Elnök úr
elfogadott.
Szűcs Attila elnök felkérte az oldalakat, hogy kézfelemeléssel jelezzék, hogy elfogadják a
közlemény tartalmát. A nyilatkozatot minden oldal egyhangúlag támogatta és elfogadta. Majd
kiemelte, hogy az NGTT működésében a legfontosabb a közös álláspontok megtalálása.
A Munkavállalói Oldal felvetette, hogy a nemzeti régiók önállóságáról szóló európai polgári
kezdeményezést, ami ehhez a nyilatkozathoz is kapcsolódik, kérje a megfelelő mennyiségű,
érvényes aláírás meglétét több országban. Indítványoznák a pandémia okozta határidő
hosszabbításban az NGTT Titkársága segítségével megpróbáljuk összegyűjtetni más
országokban is az aláírást. Valamint kezdeményezte az Oldal, hogy az egészségügy
kérdésével foglalkozzon minél előbb a Tanács, mert nagy változások történnek.
Szűcs Attila elnök úr zárszavában elmondta, hogy a polgári kezdeményezést testület nem
írhatja alá, csak magánszemély, abba van szerepe az NGTT-nek, hogy a „face to face”
kampányba beleszóljon, majd hozzátette, hogy várhatóan a 2020. december közepére tervezett
ülésen az egészségügyi bérrendezés napirendre lesz tűzve.
Elnök úr megköszönte minden alkotó tagnak a részvételét, hozzászólását, valamint
megköszönte Helyettes államtitkár úrnak, hogy rendelkezésre állt. Mindenkinek jó egészséget
kívánva, lezárta az ülést.

k.m.f.

