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Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ünnepelni  és  emlékezni  jöttünk  ma  össze.  Ünnepelni  a  Magyar 

Atlanti  Tanács  20  éves  évfordulóját:  egy  mintaszerűen  teljesített 

küldetést és egy sikeresen elvégzett munkát. Emlékezni mindarra, 

amit  közösen  tettünk  és  közösen  kiálltunk.  Emlékezni  és 

emlékeztetni arra, hogy mindezt, miért tettük meg.

 

20 év nagy idő, ahogyan a régiek mondták: egy emberöltő. Sokat 

változott  azóta  a  világ.  A  mi  nemzedékünk  ifjúsága  itt, 

Magyarországon és kelet-közép-Európában, a létező szocializmus 

diktatúrája  alatt  telt.  Reményeinket,  sokszor  túlzó,  illúzióktól  sem 

mentes reményeinket az atlanti világban megfogalmazott és megélt 

szabadság  megszerzésébe  vetettük.  A Szovjetunió  összeomlása 

után a szabad Magyarország magától értetődően fordult az atlanti 

világ és a NATO felé: hiszen közösek voltak és közösek ma is az 

érdekeink és az értékeink: a közös biztonság, amely a szabadság 

gránitkövére épül.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!



 

A Magyar  Atlanti  Tanács eredeti  küldetése Magyarország NATO-

csatlakozásának  elősegítése,  az  euro-atlanti  értékek  és  elvek 

népszerűsítése  volt.  A  Magyar  Atlanti  Tanács  munkájának  is 

köszönhető,  hogy  az  1997-ben  rendezett  csatlakozási 

népszavazáson az igen 85 százalékos többséget szerzett,  ami a 

maga idején is rendkívül komoly eredmény volt.

 

A  tanács  belépésünk  után  sem  vesztette  el  jelentőségét,  bár 

kétségtelen,  hogy  tevékenysége  átalakult:  elsődleges  feladata 

egyfelől  a  NATO  széles  körben  történő  népszerűsítése,  a  vele 

kapcsolatos hiteles információk terjesztése, másfelől az euro-atlanti 

országok  közötti  együttműködés  előmozdítása  lett.  Abban  a 

rendkívül gyorsan változó világban, amelyben élünk, ahol nagyon 

gyorsan keletkeznek újabb és újabb válsággócok és feszültségek, a 

transzatlanti  kapcsolatok  erősítése,  az  atlanti  gondolat 

népszerűsítése talán még időszerűbb, mint valaha. 

 

Az európai NATO-szövetségesek a gazdasági válsággal birkóznak, 

ami kétségkívül hatással van a védelmi szférára is: jóval kevesebb 

forrás  áll  rendelkezésre  a  védelmi  képességek  fejlesztésére.  Ez 

aztán  tovább  növeli  az  Atlanti-óceán  két  partja  közötti 

képességszakadékot.  Mindeközben  az  Egyesült  Államok  globális 

figyelme – az Európával való szövetségi kapcsolat fontosságának 

hangsúlyozása mellett – egyre inkább a Csendes-óceán térségére 

helyeződik át, mivel politikai és gazdasági érdekei ezt kívánják.



 

Ebben a politikai  környezetben még nagyobb jelentősége van az 

euro-atlanti  elvek  és  értékek  népszerűsítésének,  az  európai 

biztonság  alapkövének  tekintett  transz-atlanti  együttműködés 

erősítésének.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Magyarország stratégiai  érdeke, hogy ennek a hasonló értékeket 

valló  közösségnek  minél  több  tagja  legyen.  Ezért  kezdetektől 

támogattuk a Szövetség további bővítését, elsősorban a közvetlen 

környezetünkben  lévő  országok  taggá  válását,  ami  régiónk,  és 

ezáltal az egész euro-atlanti térség stabilitásához is hozzájárul. A 

Magyar  Atlanti  Tanácsra  az  atlanti  eszme  partnerek  felé  való 

terjesztésében is jelentős feladat hárul.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A  NATO  egy  hatalmas  rendszer,  amelynek  célja  és  feladata, 

küldetése  és  rendeltetése  a  biztonság  garantálása  a  szövetség 

tagsága, az atlanti világ számára. Kivétel nélkül mindenki számára: 

egy mindenkiért, mindenki egyért!

 

E nagy feladat  megoldásából  mindenkire  jut  egy rész.  A feladat, 

amin dolgozunk, ugyanaz, csak a szerepek mások. Magyarország 



és a Magyar Honvédség elkötelezetten szolgálja a missziókban a 

Szövetség  ügyét  és  nagyra  értékeli  mindazon  segítséget,  amit 

ehhez  szövetségeseitől,  mindenekelőtt  az  Amerikai  Egyesült 

Államoktól  megkap.  Elkötelezett  az  iránt  is,  hogy  az  ország 

gazdasági teherbíró képességének növekedésével párhuzamosan 

újra megerősítse és a korszerű technikai igényeknek megfelelően 

felszerelje haderejét.

 

Az elmúlt  húsz év alatt  sokat  változott  a geopolitikai  helyzet,  de 

transz-atlanti  elkötelezettségünk  mindez  idő  alatt  változatlan 

maradt.  Magyarország  számára  továbbra  is  a  szövetségi  tagság 

jelenti azt a biztonsági garanciát, amelynek nincs alternatívája. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

„A múltra való emlékezés a jövő iránti elkötelezettség” – mondta II. 

János Pál pápa. 20 esztendő alatt  felnőtt és színre lépett egy új 

politikus  nemzedék,  amely  lassan  helyet  foglal  a  világ  nagy 

tárgyalóasztalainál,  hogy  részt  vegyen  új  idők,  új  problémáinak 

megoldásában. Nekünk, akik az atlanti világban együtt képzeljük el 

a  jövőnket,  emlékeznünk  kell  az  útra,  amit  közösen  jártunk  be. 

Emlékeznünk  kell,  hogy  tudjuk:  számíthatunk  egymásra. 

Számíthatunk egymásra a hétköznapok közös munkájában,  és a 

nagy eldöntő pillanatokban egyaránt.

 



A Magyar Atlanti Tanács küldetése nem zárult le. Kívánom, hogy a 

következő  20  esztendőben,  a  következő  emberöltőben  is  jól 

szolgálja ezt a nagy küldetést!


