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BESZÁMOLÓ A MAGYAR ATLANTI TANÁCS
2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2014. június 16-án megtartott rendes éves Közgyűlés a Magyar Atlanti Tanács (MAT)
Alapszabálya céljainak és fő feladatainak teljesítése érdekében egy hét pontból álló feladatés egy tizenkét pontból álló rendezvénytervet fogadott el a 2014-2015-es évekre.

1./ A Közgyűlés által elfogadott legfontosabb feladatok az alábbiak voltak:









a MAT eddig elért sikeres működőképességének fenntartása,
az euro-atlanti értékek és elvek minél szélesebb körű országos ismertetése, terjesztése
az egyetemisták, középiskolások és a közvélemény körében,
a szponzorálási tevékenység aktivizálása,
folyamatos pályázás, és a pályázatok figyelemmel kisérése,
a MAT honlapjának teljes megújítása,
a MAT tagépítés folytatása,
A Közgyűlés által jóváhagyott feladatok végrehajtása.

2./ A 2014-2015-es évekre elfogadott rendezvényterv főbb pontjai az alábbiak voltak:

 A NATO 2014. évi csúcskonferenciája határozatairól országjáró roadshow beindítása,
 a Nemzeti Katonai Stratégia országos ismertetésének befejezése,
 az ATA és az YATA éves Közgyűlésein és rendezvényein való aktív részvétel,
 a GLOBSEC biztonságpolitikai konferencián való részvétel,

 a Parlamenti NATO Klub rendezvényein való aktív részvétel,
 kiemelt részvétel a 2014. évi NATO Futófesztiválon,
 szakmai konferencia az ENSZ BT Koszovóval kapcsolatos 1244. sz. határozata alapján
felállt, időközben többször változó misszió múltjáról, jelenéről és jövőjéről - nemcsak
magyar szemmel,
 közös szakmai programok és konferenciák szervezése és rendezése a Magyar Külügyi
Intézettel, a hazai civil szervezetekkel, kiemelten a Magyar ENSZ Társasággal, a Magyar
Külügyi Társasággal, a TIT-tel, és a Konrád Adenauer Alapítvánnyal,
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 teadélutánok szervezésének folytatása a Budapestre akkreditált nagykövetek és katonai
attasék bevonásával, illetve hazánkba érkező küldöttségekkel, valamint a hazánkban működő
NATO szervezetekkel,
 szoros szakmai együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és az EDUTUS-szal,
 további MAT kiadványok megjelentetése,
 felkészülés a MAT 2015. évi tisztújító közgyűlésére.

3./ A kitűzött célok és feladatok végrehajtásáról:

A 2014. évről és a 2015. év első félévéről elmondhatjuk, hogy a Közgyűlés által elfogadott
terveinket, a MIAT-tal szorosan együttműködve, teljesítettük, sőt túlteljesítettük, s így egy
igen mozgalmas év áll mögöttünk.
Röviden az elvégzett munkánkról:

o Szervezetünk
Sopronban.

résztvett

a

„Páneurópai

Piknik”

konferencián

o Az ősz folyamán a hazánkban működő magyar- amerikai vegyes
vállalatok vezetőinek újból megküldtük szponzori levelünket,
melyben bemutatkoztunk és részletes tájékoztatást adtunk a MAT
feladatairól, valamint támogatást kértünk munkánkhoz. Sajnos, mind
a mai napig választ nem kaptunk.
o A walesi NATO csúcskonferencia kezdetén több napilap és TV
társaság kért gyors interjút a MAT elnökétől a csúcstalálkozóval
kapcsolatban.
o „A NATO 2014 évi Csúcskonferenciája” címmel októberben
konferenciát szerveztünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen,
melynek előadója dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr.
Benkő Tibor Honvéd Vezérkar főnök volt. E rendezvénnyel
indítottuk útjára új országjáró roadshownkat.
o Októberében részt vettünk a NATO Futófesztiválon, melyen a HMmel közös MAT-MIAT NATO- sátort állítottunk fel.
o Tagtársunk Tálas Péter az NKE dékánja, előadást tartott Szegeden
„Az Iszlám Állam fenyegetése, mit tehet Európa és a NATO”
címmel
o A XVIII. Nemzetközi NATO konferencián a Parlamentben, melynek
témája a walesi NATO csúcstalálkozó volt, előadást tartott Siklósi
Péter a MAT alelnöke, és tagtársunk dr. Orosz Zoltán altábornagy,
Honvéd Vezérkar főnökhelyettes.

2

o A MAT-MIAT vendége volt R. Kacer szlovák nagykövet, aki
előadást tartott Közép- és Kelet- Európa helyzetének szlovák
megítéléséről a NATO csúcs tükrében.
o Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter MAT elnök novemberben,
Washingtonban megbeszélést folytatott Frances Burwell asszonnyal,
az Amerikai Atlanti Tanács alelnökével.
o Az ATA 61. és ezzel párhuzamosan az YATA Közgyűlésén
Brüsszelben a MAT- MIAT képviseletében résztvett Csóti György
MAT alelnök és Vogel Dávid, a MIAT elnöke.
o December elején Jo Indekeu, a Belga Királyság nagykövete volt a
vendégünk, aki Belgium NATO szerepvállalásáról tartott
tájékoztatást.
o Decemberben a MAT – MIAT Elnöksége a kapcsolatok további
erősítése céljából tájékoztatást adott a Budapestre akkreditált NATO
nagykövetek és katonai attasék részére a MAT tevékenységéről.
o 2015. február elején a MIAT szervezésében megrendezett teadélután
vendége volt André Goodfriend, az USA budapesti
nagykövetségének első beosztottja, aki „Biztonságpolitika és a
transzatlanti kapcsolatok „címmel tartott előadást.
o A Magyar Atlanti Tanács 2015. évi terveiről, munkájáról, az alapítás
óta eltelt időszak eredményeiről tájékoztatta áprilisban dr. Vizi E.
Szilveszter elnök Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok
új nagyköveteit.
o A"Tizenöt éve a NATO-ban" címmel tartott 2014. évi ünnepi
emlékülésről angol nyelven megjelent a Magyar Atlanti Tanács
kiadványa. Ezt megkapták a 60 éves NATO Parlamenti Közgyűlés
Budapesten megrendezett tavaszi ülésszakának résztvevői.
Folyamatban van a kiadványnak az ATA, valamint a külföldi
magyar nagykövetségek részére történő megküldése.
o

„Nemzet és Biztonság” címmel Veszprémben és Szegeden
folytattuk
országjáró
előadássorozatunkat
a
walesi
csúcskonferenciáról. A veszprémi Pannon Egyetemen Siklósi Péter
MAT alelnök, a szegedi egyetemen tagtársunk dr. Demkó Attila
tartott előadást.

o A HM Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelye májusban
konferenciát szervezett „ A mediterrán térség - múlt, jelen, jövő”
címmel, melyen előadást tartott dr. Vogel Dávid, a MIAT elnöke.
„KFOR: 15 éve a Balkán stabilitásáért” témakörben.
o MAT-MIAT szervezésében tagtársunk dr. Isaszegi János ny.
vezérőrnagy „ A 21. század élettérháborúi” címmel tartott előadást.
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o A MIAT tagjai és önkéntesei szervezőként vettek részt és
munkájukkal segítették a NATO Parlamenti Közgyűlés tavaszi
budapesti ülésszakának munkáját.
o A MAT-MIAT a NATO Parlamenti Közgyűlése budapesti
ülésszakát követően, a NATO PDD támogatásával, konferenciát és
szimulációt szervezett Ukrajnáról.
o A Magyar Atlanti Tanács javaslatára Dr. Áder János köztársasági
elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetést adta át Karl A. Lamers-nek az ATA és a NATO
Parlamenti Közgyűlés volt elnökének, hazánk pozíciójának
megerősítéséért a NATO-ban és az ATA-ban továbbá a magyarnémet kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért.
o Továbbra is sikeres volt együttműködésünk a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Biztonságpolitikai Szakkollégiuma Egyesületével.
Tematikus összefoglalóik, elemzéseik havi rendszerességgel
jelennek meg a MAT honlapján.

4./ A 2014. évi feladatterv legfontosabb pontjai közül kiemelendő:
A szervezet pénzügyi helyzetének további stabilizálása érdekében – a MAT elnökének
személyes közbenjárásának köszönhetően – sikerült tovább javítani a MAT anyagi
helyzetét, amit alátámaszt a közhasznúsági jelentés és a MAT FB jelentése is.
Folytattuk és folytatjuk megkezdett munkánkat a szponzorok irányában, de a folyamat
sajnos a vártnál lassúbbnak ígérkezik.
A tagság építése terén is előbbre léptünk. Az év folyamán meglepően sok fiatalok kérte
felvételét, akik szakmai és nyelvtudásukkal szeretnének hozzájárulni szervezetünk
elismertségének növeléséhez. A múlt évi Közgyűlés óta 32 jelentkezőt, ebből 19 fiatalt
tartottunk érdemesnek a MAT tagságra.
Honlapunk a Közgyűlés határozata alapján változott, de még mindig nem tökéletes,
nem felel meg a NATO követelményeinek.

5./ A Magyar Atlanti Tanács szervezeti működésével kapcsolatban:
 Folyamatban van az Alapszabály módosítása az új Ptk. rendelkezéseinek
megfelelően.
 Az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően, szükség szerint ülésezett.
 Honlapunkon rendszeres tájékoztatást adtunk saját, illetve a társszervezetek
rendezvényeiről, publikációiról.
 A MAT elnökség tagjai a múlt évi Közgyűlés óta továbbra is részt vettek és
képviselték a szervezetet a hazai civil szervezetek rendezvényein.

Budapest, 2015. május 19.
Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter
elnök s.k.
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