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A.

Vizi professzor, elnök úr

Dr. Martonyi miniszter úr

Dr. Hende miniszter úr

Eleni Tsakopoulos Kounalakis, őexellenciája, 

nagykövet, 

országgyűlési képviselő hölgyek és urak, a Magyar 

Atlanti Tanács tagjai és támogatói, 



Hölgyeim és Uraim
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Megköszönöm kedves meghívásukat az Önök csodálatos 

fővárosába, Budapestre. Nagy öröm és megtiszteltetés 

számomra, hogy ma este az Önök vendége lehetek. 

 

 

Hölgyeim és Uraim!
 

Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy 

ma itt legyek Önökkel. Mindig nagy öröm számomra, ha 

Magyarországra látogathatok.
 

És most különleges öröm, hogy itt lehetek Budapesten 

a Magyar Atlanti Tanács elnöke, Vizi. E. Szilveszter 

professzor úr meghívására, akinek köszönetemet 

fejezem ki a szervezet irányításáért. Szívből jövő és 

legőszintébb köszönetemet szeretném kinyilvánítani 

Önnek elkötelezettségéért és lelkesedéséért.
 

Nagy örömömre szolgál az is, hogy Dr. Martonyi János 

külügyminiszter úr, és Dr. Hende Csaba védelmi 



miniszter úr, valamint az Amerikai Egyesült Államok 

Budapesti nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis, 

excellenciás asszony is velünk van ma. 
 

Ez mai ünnepség is bizonyítja a Magyar Atlanti Tanács 

óriási sikerét.  

 

I. 

Hölgyeim és Uraim!

Két nappal ezelőtt, október 3-án ünnepeltük a Német 

Egység Napját Münchenben, egy rangos rendezvénnyel, 

valamint egy nagyszerű ünnepséggel Heidelbergben, 

választókörzetemben. A beszédemben hangsúlyoztam 

azt a nagyon fontos szerepet, amelyet Magyarország 

töltött be a német újraegyesítés érdekében. 

 

Kiemelkedő és történelmi súlyú pillanat volt, amikor 

Magyarország 1989-ben figyelemre méltó rést ütött a 

Vasfüggönybe. Beszéltem az osztrák-magyar határon 

megtartott „Páneurópai piknikről”, amikor több százan 

menekültek nyugatra 1989. augusztus 19-én. 



Kifejeztem hálámat Magyarországnak és népének 

nagyszerű támogatásukért. Mély tiszteletem. Mi soha 

nem felejtünk! 

 

És van egy mondás: „A hegyek és völgyek soha sem 

találkoznak, de az emberek igen”.
 

 

 

 

 

 

II. 

Hölgyeim és Uraim!

Rendkívül súlyos kihívásokkal terhes időket élünk, 

ahogyan most fenyegetésekkel állunk szemben saját 

régiónkon belül és külföldön is. Bár, a terrorizmus 

részlegesen vereséget szenvedett, cseppfolyós 

természete folyamatos éberségre int minket. 

 

Már nincs szükség arra, hogy a fenyegetések fizikai 



területről induljanak ki, a kíber-tér birodalma egyre 

inkább megfoghatatlanabbá válik. 

 

Mindezek felett, a legnagyobb kihívás az Atlanti 

Szövetségben több mint 60 évvel ezelőtt 

megfogalmazott ígéretek betartása: az Atlanti térséget 

átívelő szolidaritás ígérete, törekvés a békére és a 

hatékony jogállamiságra.

 

 

III.

Ez az alapvető küldetés, amelyekre törekednek az 

Atlanti Szerződés társaságai és tagjai a 21. században. 

A Magyar Atlanti Tanács része ennek a küldetésnek.

 

Magyarország különleges helyet foglal el Transzatlanti 

családunkban. 1992. október 31-én hozta meg az 

Atlanti Szerződés Szövetsége azt a történelmi döntést, 

hogy elfogadja az újonnan létrejött Magyar Atlanti 

Tanácsot első megfigyelői státuszú tagként egy korábbi 

Varsói Szerződésbe tartozó országból. 



 

Mindössze egy évvel később a Magyar Atlanti Tanács 

akkori elnöke, Dr. Bod Péter Ákos, hivatalosan 

elfogadta az ATA Igazgatóság meghívását, hogy az ATA 

első teljes jogú tagja legyen. 

 

Dr.Bod Péter Ákos volt a megfelelő ember a megfelelő 

időpontban. Elkötelezetten szolgálta országát és akkor 

kötelezte el magát az atlanti ügy mellett, amikor még 

az nem volt divatos. 

 

Segítette az átmenetet a régiből az új rendszerbe, 

biztosítva azt, hogy Magyarország betölthesse szerepét 

a transzatlanti kapcsolatok megújításában. 

 

A Magyar Atlanti Tanács fontos szerepet töltött be 

ebben a megújításban. Csatlakozását követően néhány 

év múlva, 2000-ben az ATA éves közgyűlését 

Budapesten tartották. 

 

 



 

A Magyar Atlanti Tanács vezetősége abból az 

alkalomból is bizonyította a nemzetközi biztonsággal 

kapcsolatos előretekintő megközelítését. Létfontosságú 

munkát végeztek azzal, hogy támogatták Ausztria, 

Lettország, Finnország és Horvátország tagságát az 

Atlanti Tanácsban, de mindenek felett Bosznia-

Hercegovina és Moldova támogatásában, mely országok 

mindegyike Budapesten nyerte el ATA tagságát. 

 

Számos szerepvállalás között, amelyekért 

elismerésemet fejezem ki, elsőként említem Kodolányi 

Gyula szerepét, egy államférfi és költő, aki jóval a 

demokratikus átalakulás kezdete előtt már 

megtestesítette a magyar nép törekvését és vágyát a 

demokrácia és a szabadság iránt. Tiszteletem fejezem 

ki Szent-Iványi Ágnesnek is!

 

És hangsúlyozom azt az óriási hozzájárulást is, amelyet 

az ATA számára nyújtott Dr. Somogyi Ferenc ill. Bánlaki 

György nagykövet, akik az ATA alelnöki tisztjét 



töltötték be 2000-2003, illetve 2006-2009 között. 

Felbecsülhetetlen értékkel járultak hozzá az ATA 

dinamizmusához, és hiányuk pótolhatatlan.

IV.

Napjainkban a Magyar Atlanti Tanács szerepe 

ugyanolyan óriási, mint korábban, a biztonsággal 

kapcsolatos nyilvános események megszervezésétől a 

politikai vezetők és a közvélemény irányítóinak 

bevonásáig terjed a NATO ügyeinek vitájában. 

 

 

 

 

Az elmúlt 20 év során Magyarok ezrei ismerhették meg 

a szabadság, a függetlenség és a béke értékeit annak a 

néhány bátor magyarnak töretlen elkötelezettségének 

köszönhetően, akik az atlantizmus ügyét támogatták az 

Önök országában és Európában. 

 

És ne feledjük azt az óriási hozzájárulást, amelyet az 

Atlanti Szerződés Társaságának munkájában teljesített 



a MAT, megerősítve a megbízható transzatlanti 

kapcsolatokat és segítve a polgári társadalom 

támogatásának felépítését a transzatlanti 

együttműködés ügyében. 
 

V. 

Az ATA elnökeként szívből jövő jókívánságaimat 

fejezem ki a jubileum alkalmából – de az Önök sikeres 

munkájával kapcsolatban is. 
 

Véleményem szerint az Önök Atlanti Tanácsának húsz 

éves fennállása két évtizednyi sikeres munkát jelent a 

béke, a biztonság és a stabilitás érdekében. 
 

 

Ezen túlmenően, húszévnyi meggyőző nagyszerű 

erőfeszítést is jelent a transzatlanti partnerség, 

valamint közös célkitűzéseink és értékeink érdekében. 
 

B.
 

Hölgyeim és Uraim!
 

Az ATA 1954-ben történt megalapítása óta 



megerősítette a megbízható transzatlanti 

kapcsolatokat és segített annak kommunikálásában, 

hogy mi a NATO valójában és mi annak tevékenysége. 
 

Ezen túlmenően az ATA segített abban, hogy 

összekapcsolja napjaink és a jövő vezetőit. Segített az 

Észak-Atlanti Szerződés értékeinek 

továbbfejlesztésében: a demokrácia, a szabadság, a 

béke, a biztonság és a jogállamiság.
 

Véleményem szerint a legfontosabb kihívások egyike a 

következő: Párbeszéd a közvéleménnyel és nyilvános 

vita a NATO-ról. Szilárd meggyőződésem, hogy ez 

kulcsfontosságú az Atlanti Szövetség jövője 

szempontjából. 
 

Általában folytatnunk kell az ATA-n belül és a NATO-val 

folyó együttműködésünk javítását és erősítését. 

Intenzívebbé kell tenni kapcsolatainkat a fiatalabb 

generációval is. Ösztönöznünk kell az ifjúságot, hogy 

részt vegyen jövőjük, a mi jövőnk alakításában és ezért 

új és érdekes módszereket kell találnunk 

megközelítésükre.



 

C.
 

Hölgyeim és Uraim!
 

Az európai integráció eszméje a második világháború 

után született meg, és jött létre azért, hogy Európa 

szívében soha többé ne legyen háború. 
 

Mindig tudatában kell lennünk ezen eszmének – 

különösen két újabbkeletű fejlemény tükrében:
 

I. 

A folytatódó pénzügyi válság az EU több tagállamában 

és annak az euróra gyakorolt hatása elvezetett az 

európai integráció és az európai szolidaritás jövőjéről 

szóló vitához.
 

Ezen túlmenően, a válság nemcsak jelentős kihívás az EU 

számára, hanem a NATO számára is. Erre nem úgy kell 

reagálnunk, hogy költségvetési megszorításokat vezetünk 

be, és lecsökkentjük képességeinket úgy, hogy az 

biztonsági válsághoz vezessen. A pénzügyi válságra a 

nyilvánvaló válasz a hatékonyság növelése együttműködés 



útján. Az együttműködés nem csak egy választási 

lehetőség. Ez egyértelmű szükségszerűség!

 

Ezért nagyon is üdvözlöm a NATO vezetőinek a Chicagói 

Csúcson megerősített elkötelezettségét a „smart 

defence” folytatása mellett, a katonai tervezés jobb 

koordinációja révén; az eszközök közös előállításával és 

alkalmazásuk megosztásával; a nemzeti specializációk 

továbbfejlesztésével az eszközök költségek 

duplikációjának elkerülésére. 

 

 

II. 

Napjainkban az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten 

zajló Arab Tavasz az egyik legnagyobb kihívás. 

 

Történelmi lehetőségünk nyílt, és adott még ma is, sőt 

felelősségünk, hogy egyértelmű támogató jelekkel 

reagáljunk Tunézia, Egyiptom, Líbia és más országok bátor 

népeinek, akik saját maguk is ugyanazt a szabadságot 

keresik, amelyiket mi magunk élvezünk. 
 

 



 

Figyelemmel tapasztalatunkra, a mi feladatunk legyen 

minden ország segítése a demokráciához vezető úton, 

amikor támogatásunkat kérik. Azt is vegyük mindig 

figyelembe, hogy ez az ő forradalmuk. 
 

Az Atlanti Szerződés Szövetsége létfontosságú 

hozzájárulást teljesíthet, alapozva közös értékeinkre és 

olyan tagjaink tapasztalatára, akik maguk is átélték a 

demokratikus átmenetet. 
 

Tudom, hogy a Közép- és Kelet-Európa Transzatlanti 

Közösségbe történő integrációját segítő körülmények 

nem hasonlíthatók az arab világban a közelmúltban 

bekövetkezett forradalmakhoz. 
 

Azonban van egy tanulság: 
 

A demokrácia, a fejlődés, a stabilitás és biztonság iránt 

jogos vágy csak közös szándékkal, az emberek és a 

politikai vezetők közötti konszenzus alapján jöhet létre 

az adott ország jövőjét illetően. 

 

Az arab országok vonatkozásában ma ezek a 



reményeink, ugyanúgy, ahogy a kooperációra épülő 

biztonságra törekedtünk a múltban Közép- és Kelet-

Európában. 

 

 

 

Ez az egyhangú konszenzus kristálytiszta volt 

Magyarországon és lehetővé tette, hogy az ország új és 

békés jövőt építhessen. 

 

D. 
 

Hölgyeim és Uraim!
 

A békében, szabadságban és biztonságban élő világ 

jövőképe, ez az Atlanti Szerződés Szövetségének és 

nemzeti tag-társaságainak jövőképe. Ez az a jövőkép, 

amit mindannyian magunk elé állítunk. 
 

Nagyon büszke vagyok, hogy ugyanazokért a célokért 

küzdünk és ugyanazok az értékeink. Büszke vagyok, 

hogy mindannyian a béke és a szabadság közösségéhez 

tartozunk.



 

 

 

Álljunk egymás mellett a jövőben is: kölcsönös 

tisztelettel. Kölcsönös bizalommal és barátsággal! Így 

nézzünk szembe az összes kihívással. 
 

Ahogy Henry Ford mondta egykor: „Ha mindenki együtt 

halad előre, a siker majd gondoskodik magáról.”
 

Az ATA elnökeként el kell mondanom, hogy rendkívül 

büszkék vagyunk arra, hogy Vizi professzor 

elnökletével a Magyar Atlanti Tanács egyike nagyszerű 

tagtársaságainknak. Vizi elnök úr, nagyszerű barát vagy, 

és a Magyar Atlanti Tanács tiszteletet érdemlő elnöke. 
 

 

 

 

 

Köszönöm Neked és a Tanács minden tagjának a 

meggyőző munkát és a nagyon szoros, bizalomra épülő 

együttműködést!
 

Érdekes és eredményes ünneplést és boldog 

születésnapot kívánok!


