A MAT 2016.-2017. evi tevekenysegenek fObb iranyai, es rendezvenvei

1. a Magyar Atlanti Tanacs legfontosabb feladatai 2016.- 2017. evben :

•
•

a MAT eddig elert mlikod6kepessegenek fenntartasa,
az euro-atlanti ertekek es elvek minel szelesebb korU orszagos ismertetese,
terjesztese,
folyamatos palyazas, a palyazatok figyelemmel kiserese,
a MAT es a MIAT elektronikus feltileteinek (honlap) folyamatos frissitese.
A Kozgy(iles altaI j6vahagyott feladatok vegrehajtasa.

•
•
•

II. a Magyar Atlanti Tanacs es a MIAT 2016.-2017. evi rendezvenyei

~
~

A NATO 2016. evi vars6i csucstalalkoz6ja hatarozatainak ismerteteser61 orszagos
rendezvenysorozat elinditasa,
MIAT reszt vetel hazai zenei -kulturalis fesztivalokon ( EFOTT),

~

Reszvetel a Honved Vezerkar Tudomanyos Kutat6hely szervezeseben 2016. november
10-en megrendezesre keru16

"Aszimmetrikus

hadviseles" temakoret targyal6

nemzetkozi konferencia es workshop el6kesziteseben es lebonyolitasaban,
~

~

Felkesztiles a MAT megalakulasanak 25. evfordul6jara,
Beszelgetesek szervezesenek folytatasa a ktil-es biztonsagpolitikaval foglalkoz6
ifjusagi szervezetek bevonasaval az alabbi temakorokben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

~
~
~
~

~

Kozep- es Kelet- Eur6pa biztonsagi helyzeter61
A transzatlanti egyUttmiikodes er6siteser61
A nyitott ajt6k politikajanak fenntartasar61
A kollektiv vedelem kerdeseir6l
A hibrid haborur61
A NATO es az ENSZ kozotti egyUttmiikodesr61
A NATO parancsnoksagokr61
Kell-e uj NATO strategia az uj kihivasokra
Napjaink altalanos biztonsagpolitikai kihivasair61,

Az ATA es az YATA eves Kozgyiilesein es rendezvenyein val6 reszvetel,
A pozsonyi GLOBSEC es a mtincheni biztonsagpolitikai konferenciakon val6
reszvetel,
A Parlamenti NATO Klub munkajaban val6 reszvetel,
Reszvetel a 2016. evi NATO FutOfesztivalon,
Kozos szakrnai programok es konferenciak szervezese a hazai civil szervezetekkel,
kiemelten a Magyar ENSZ Tarsasaggal, a Komad Adenauer Alapitvannyal, a
Ktilgazdasagi es Ktiltigyi Intezettel,

~
~

E16adasok szervezesenek folytatasa a Budapestre akkreditalt nagykovetek es
katonai attasek bevonasaval, illetve hazankba erkez6 kiildottsegekkel es a hazankban
mukod6 NATO szervezetekkel,
Szoros szakmai egytittmukodes a Honved Vezerkar tudomanyos Kutat6hellyel, a
Nemzeti Kozszolgalati Egyetemmel, es az Antall J6zsefTudaskozponttal,
Tovabbi MAT kiadvanyok megjelentetese.

Budapest, 2016. majus 04.
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