15 ÉVES A NÉZŐPONT
A Nézőpont Intézet 2021. november 24-én ünnepelte 15. születésnapját. A
Szépművészeti Múzeumban tartott esemény díszvendége Orbán Viktor volt.
A miniszterelnök a 2006-os őszödi beszéd utáni időszakot a hazugság korának
nevezte. A kormányfő George Orwellt idézve azt mondta: a hazugság korában
kimondani az igazat, forradalmi tettnek számít. Hozzátette: így ha a Nézőpont
Intézet 2006-os megalakulására gondolnak, akkor nyugodtan minősíthetik az
intézetet egy forradalmi szervezetnek. A Nézőpont szerinte egy olyan
intézményként jött létre, amely akkor is ki merte mondani, hogy “kettő meg kettő
az négy”, amikor mindenki az ellenkezőjét harsogta.
Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy „nincs nemzeti szuverenitás, ha nincsenek
nemzeti kézben lévő, elemző-kutató cégek, amelyek előkészítik a politikai
döntéseket”. A Nézőpont Intézet magyar tulajdonosa és a Nézőpont Csoport Zrt.
igazgatósági elnöke arról beszélt: a kutatóintézet „politológus start upként
indult”, azzal a céllal, hogy a nemzeti konzervatív oldalt segítse. Mráz Ágoston
Sámuel, az intézet társalapítója köszönetet mondott mindazoknak, akik 15 éves

működésük alatt segítették a Nézőpontot. Az ünnepi rendezvényen három ismert
közéleti szereplő is részt vett, akik korábban a Nézőpont Intézetnél dolgoztak:
Büszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítvány jelenlegi elnöke, 2010-ig,
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője 2013-ig, Deák Dániel, a XXI.
Század Intézet vezető elemzője pedig 2018-ig volt „nézőpontos”.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egyebek mellett azt
hangsúlyozta: 2010 előtt azért volt szükség jobboldali kutatóintézetek
létrehozására, hogy szembeszálljanak a közéletet akkor domináló hamis, baloldali
magyarázatokkal.
A rendezvényen felszólalt Navracsics Tibor, aki sokat segített az intézet
alakulásakor. Beszédében kiemelte, hogy a Nézőpont 2006 és 2010 között az
intézet elemzéseivel apránként, lépésről lépésre “dolgozta meg a közvéleményt”,
újabb és újabb érveket gyártottak, szereplésükkel, pedig a bizonytalan szavazókat
is meg tudták győzni. „Most ugyanez a feladat” – hangoztatta a jövő tavaszi
választásokra utalva Navracsics Tibor.
Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke beszédében párhuzamot vont azzal, hogy
Margaret Thatcher megválasztása előtt néhány évvel think tanket alapított, majd
11 éves regnálásával Nagy Britannia legtovább hivatalban lévő miniszterelnöke
lett. „Nekik tizenegy év elég volt, nekünk nem” – jelentette ki.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nézőpont volt ügyvédje,
arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézet 2006-os alapításakor “a magyar közélet
a legnagyobb mélypontját élte át” Gyurcsány Ferenc hazugságbeszédének
nyilvánosságra kerülése után. Ekkor – folytatta – született az a felismerés, hogy
nem elég csupán a düh, csupán az elégedetlenség a fennálló renddel szemben,
hanem szakmai alapokon kutatási forrásokra és közvélemény-kutatásokra
alapozva kell olyan politikai alternatívákat megfogalmazni, amelyek segítségére
lehetnek egy majdan létrejövő polgári kormánynak. Azt mondta: a Nézőpont a
közpolitikával foglalkozó intézetek azon kisebbségéhez tartozik, amelyek nemcsak
közvélemény-kutatásokat készítenek, „hanem előtte mérnek is”.

